SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY ZA
ÚČELOM PRIHLÁSENIA SA DOTKNUTEJ OSOBY NA VYŠETRENIE
V AMBULANCII FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE
A KONTAKTOVANIA DOTKNUTEJ OSOBY OHĽADNE VYŠETRENIA

Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický
kontakt a e-mail, za účelom prihlásenia sa dotknutej osoby na vyšetrenia v Ambulancii fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie a jej kontaktovania ohľadne vyšetrenia, pre spoločnosť Medella,
s.r.o., so sídlom Kolárska 8, 811 06 Bratislava, SR, IČO: 47 583 550, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 102052/B (ďalej len „spol. Medella, s.r.o.). Dotknutá
osoba si je vedomá, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je
dobrovoľné. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na
adresu prevádzkovateľa- spol. Medella, s.r.o..
Dotknutá osoba sa oboznámila a vzala na vedomie informáciu o spracúvaní osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s nariadením 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) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti
so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľ osobných údajov je:
Medella, s.r.o.
Sidlo: Kolárska 8, 811 06 Bratislava, SR
IČO: 47 583 550
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 102052/B
Zastúpený: Ing. Jozef Poláček, konateľ
Kontaktné údaje: mobil: +421 919 402 288, e-mail: jozef.polacek@alexandrahotel.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Údaje sú spracovávané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe.
Spracovanie osobných údajov s Vaším súhlasom

 meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail – za účelom prihlásenia sa dotknutej osoby na
vyšetrenie v Ambulancii fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a kontaktovania dotknutej
osoby ohľadne vyšetrenia
Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
K Vašim osobných údajom má prístup prevádzkovateľ.
Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov ?









právo na prístup k osobným údajom,
právo na výmaz,
právo na opravu,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo na prenosnosť údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely oprávneného záujmu,
právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých so súhlasom dotknutej osoby,
právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
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