Zásady spracúvania osobných údajov
Spoločnosť FARMI-PROFI sa do dnešnej podoby vyprofilovala od roku 2006. Náš prístup ku každému
projektu je individuálny a pristupujeme k nemu s maximálnou vážnosťou. Našou snahou je spokojnosť
klientov, za ktorých považujeme objednávateľa, iniciátora ako aj samotnú pozývanú cieľovú skupinu –
t.j.lekárov a lekárnikov. Účasť na projektoch spoločnosti FARMI-PROFI je pre účastníkov zárukou
kvalitného odborného programu a organizačno-technického zabezpečenia. Okrem komplexnej
organizácie poskytujeme spoluprácu aj na parciálnej úrovni. Kontinuálne vzdelávanie v medicíne a
farmácii je dominujúcou náplňou činnosti spoločnosti. FARMI-PROFI spolupracuje s odbornými
spoločnosťami a farmaceutickými spoločnosťami poskytujúcimi edukačný grant. Odborné sympóziá,
semináre, tlačové konferencie, celodenné ako aj viacdenné medzinárodné kongresy a konferencie
organizované spoločnosťou FARMI-PROFI sú charakterizované komplexným prístupom a neustálym
zdokonaľovaním poskytovaných služieb. Sledovanie aktuálnych noviniek a otvorený prístup umožňuje
realizáciu zaujímavých a kvalitných projektov. Sprievodné aktivity a atraktívny kultúrny program
prispieva k príjemnej atmosfére podujatí. Vlastné projekty spoločnosti rozvíjajú dlhodobý edukačný
program pre odbornú verejnosť.
Tieto stránky sú venované všetkým tým, ktorí obetujú nemalé úsilie, energiu a čas vzdelávacím
projektom. Dejiny medicíny a farmácie sa píšu od čias, odkedy človek pocítil potrebu pomôcť iným.
Spojenie s bohmi a nadprirodzené schopnosti zosobňoval Asklépios, ktorý žil v 13.storočí pred naším
letopočtom. Jeho dcéry Hygieia, Meditrine a Panakeia symbolizovali jednotlivé stránky zdravia: čistotu,
liečenie a hojenie. Syn Telesforos predstavoval silu uzdravenia. Schopnosť liečiť chorých bola
považovaná za umenie vyvolených. Nie vždy však bola snaha korunovaná úspechom. Rovnako aj
používané liečebné metódy neboli vždy mierumilovné, šetrné a bezpečné. Na druhej strane sa však aj
moderná medicína a farmácia nebráni návratu k tradičným, no neprekonaným metódam. Staré
zdravovedy sú zrkadlom lekárskych postupov tej ktorej doby. Už oddávna sa vedomosti odovzdávali
buď ústnym podaním alebo prostredníctvom kníh. To sa zachovalo dodnes, aj keď možnosti sa
neporovnateľne rozšírili a tok informácii zrýchlil niekoľkonásobne. Súčasná medicína a farmácia
využíva najmodernejšie metódy vzdelávania, vďaka čomu patrí k najdynamickejším odborom. K ich
rozvoju chce prispieť aj spoločnosť FARMI-PROFI.
Spoločnosť FARMI-PROFI pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám
ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle
okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby,
sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.

Prevádzkovateľ - spoločnosť FARMI-PROFI v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona
pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení
a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

•

zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť,
obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia
osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;

•

•
•
•
•
•
•

zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných
osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania
osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov
a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu
iných práv dotknutej osoby;
riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä
náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov,
zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie
rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so
spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
Podateľna:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:

- všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

- pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

- webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

- na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám využite on-line formulár.

- emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany
osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že
ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa
osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa
ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä
pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to,
aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam
alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam
alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo
rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad
rámec účelu nerozširoval.
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe
informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade,
keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli
dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom
časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla
skutočne oboznámiť a porozumela im.

Vaše osobné údaje preto spracúvame za účelom splnenia zákonných povinností na úseku daní
a účtovníctva, za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely
doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.
Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú
uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom
pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných
právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
nasledujúce práva:
Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu,
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese
zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe
o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii,
ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.
Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné,
neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili,
aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme
môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali
používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás
máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov,
ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou
zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie
a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné
údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo:
+421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania
návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok).

Informácie o spracúvaní osobných údajov účastníka konferencie / kongresu / seminára

Spracúvané osobné údaje:

titul, meno, priezvisko, e – mail, podpis

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov

Účel spracúvania: evidencia fyzických osôb – účastníkov konferencie /kongresu/seminára
organizovaného Prevádzkovateľom za účelom deklarovania jeho priebehu

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci konferencie/kongresu/seminára

Právny základ spracúvania:
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o
7chrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Doba uchovania:

1 rok

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:
súdy, orgány činné v trestnom
konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iný
oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane
osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom

automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

neuskutočňuje sa

Vyhotovovanie obrazových snímok a audio – vizuálnych záznamov z podujatia

Spracúvané osobné údaje:

obrazové snímky, audio – vizuálny záznam

Osobitné kategórie spracúvaných

osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov

Účel spracúvania: propagácia podujatia a deklarácia jeho priebehu

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby - účastníci konferencie / kongresu / seminára organizovaného
Prevádzkovateľom

Právny základ spracúvania:
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Doba uchovania:

1 rok

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:
súdy, orgány činné v trestnom
konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iný
oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane
osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom

cezhraničný prenos:

neuskutočňuje sa

automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Zasielanie elektronických pozvánok na konferenciu/kongres/seminár

Spracúvané osobné údaje:

Osobitné kategórie spracúvaných

titul, meno, priezvisko, e-mail

neuskutočňuje sa

osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov

Účel spracúvania: zabezpečenie ochrany života a zdravia dotknutej osoby

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré sa zúčastnili konferencie / kongresu / seminára
organizovaného Prevádzkovateľom

Právny základ spracúvania:
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Doba uchovania:

3 roky

Príjemca: Jozef Gerthofer, s miestom podnikania Kvetná 875/35, 900 51 Zohor, IČO: 11 695 722,
zapísaný v: Živnostenskom registri OkÚ Malacky, číslo živ. reg. 106 – 1225, za účelom rozosielania
elektronických pozvánok na konferenciu / kongres / seminár organizovaný Prevádzkovateľom

právny základ: zmluva uzavretá v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)., resp. § 34 ods. 3 zákona č.
18/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:
súdy, orgány činné v trestnom
konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iný
oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane
osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom

cezhraničný prenos:

neuskutočňuje sa

automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

neuskutočňuje sa

Zabezpečenie dopravy účastníkov na miesto konania konferencie/kongresu/seminára

Spracúvané osobné údaje:
vyzdvihnutia

titul, meno, priezvisko, e – mail, telefonický kontakt, adresa

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov

Účel spracúvania: zabezpečenie dopravy účastníkov na miesto konania konferencie/kongresu/seminára

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia konferencie/kongresu/seminára

Právny základ spracúvania:
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Doba uchovania:

1 rok

Príjemca:
Milan Hájek - MB limousine, s miestom podnikania Bohrova 1204/5 85101 Bratislava-Petržalka, IČO:
33768846, zapísaný v Živnostenskom registri OkÚ Bratislava, číslo živ. reg.: 105 – 15209

Ján Jančura, so sídlom Chorvátska 15, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 35 144 360, zapísaný
v Štatistickom registri organizácií

účel: zabezpečenie dopravy dotknutých osôb na miesto konania konferencie / kongresu / seminára

právny základ: zmluva uzavretá v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)., resp. § 34 ods. 3 zákona č.
18/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:
súdy, orgány činné v trestnom
konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iný
oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane
osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom.

cezhraničný prenos:

neuskutočňuje sa

automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

neuskutočňuje sa

