Názov zdravotníckeho zariadenia:

Podakovanie pre:

Oddelenie:

Vaše meno (e-mailová adresa):

Text poďakovania:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade
s podmienkami uvedenými na druhej strane.

Váš podpis:

www.podakujsestre.sk

Svojím podpisom potvrdzujem, že udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu meno/
priezvisko/e-mailová adresa, ako aj ďalších údajov, ktoré v poďakovaní uvádzam. Potvrdzujem, že som mal pred
podpisom možnosť oboznámiť sa, že spoločnými prevádzkovateľmi sú: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 37 957 937 a Komora pre medicínske právo
– MEDIUS, o.z., Mäsiarska 6, Košice, IČO: 42097321, office@medius.sk. Bol som informovaný o nasledovných
skutočnostiach: 1/ Právny základ spracovania: súhlas. 2/ Účel spracovania: vedenie evidencie osobných
údajov osôb, ktoré udelili poďakovanie, uverejnenie poďakovania na portáli podakujsestre.sk a vylosovania
výhercov spomedzi ďakovaní, ak je súťaž vyhlásená. 3/ Doba spracovania: po dobu fungovania portálu
www.podakujsestre.sk, maximálne 15 rokov. 4/ Rozsah operácií: všetky operácie potrebné na vedenie databázy
vrátane zverejnenia mojich údajov na portáli www.podakujsestre.sk. 5/ príjemcovia osobných údajov: široká
verejnosť, poskytovateľ webhostingu na ktorom je umiestnený portál podakujsestre.sk: WebSupport, s.r.o., Staré
Grunty 12, 841 04 Bratislava, správcovi serveru, spoločnosti: Kames spol. s r.o., Čordákova 11, 040 23 Košice,
IT podpora a programovanie portálu poďakujsestre.sk: LUBAS solutions s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava. 6/ Poučenie o právach: bol som poučený o svojom práve: a) požadovať prístup k osobným údajom;
b) požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné; c) požadovať obmedzenie spracúvania
osobných údajov; d) požadovať vymazanie osobných údajov; e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním
osobných údajov; f) na prenosnosť osobných údajov; g) na obmedzenie spracúvania osobných údajov; h) podať
sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov; i) kedykoľvek odvolať súhlas so
spracovaním osobných údajov, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred
odvolaním súhlasu. Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu. Môj súhlas nebol nijako
vynucovaný a je udelený slobodne a vážne.
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