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                   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN RESCUE                           
              Občianske združenie 

                

                   Na rínku 276/7, 082 12  Kapušany  

                    IČO: 51103184    

                     DIČ: 2120648497 

___________________________________________________________________ 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 
Prevádzkovateľ  
Názov  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN RESCUE, o.z. 
Sídlo Na rínku 276/7, 082 12  Kapušany  
IČO 51103184 
Zodpovedná osoba Lukáš Havrilla Kontakt havrilla@rayman-rescue.sk 

 
 
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje 
dotknutých osôb prevádzkovateľom osobných údajov na právnom základe.  
Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené.  
 
Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracované.  
 
Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania 
osobných údajov. 
 
Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 6 až 
12 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov. 
 
V rámci činností dochádza ku spracovaniu osobných údajov pri poskytovaní predlekárskej 
prvej pomoci počas výkonu zdravotnej asistenčnej služby na rôznych akciách a podujatiach. 
 
 
 
 
Účel spracúvania osobných údajov 
 

Účel  Dotknuté 
osoby  

Lehota na 
vymazanie 
os. údajov 

Kategória príjemcov  

Evidencia 
pacientov  

Fyzické osoby  5 rokov odo 
dňa 

poskytnutia 
ošetrenia a 

prvej pomoci 
  

Poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti, orgány verejnej moci 

podľa príslušných právnych predpisov  

Evidencia 
o sprístupnenie 
údajov pre 
OČTK, súdy  
 

Fyzické osoby, 
žiadatelia  

5 rokov odo 
dňa prijatia 

žiadosti  

Subjekty, ktorým osobitný predpis 
zveruje právomoc rozhodovať 

o právach a povinnostiach fyzických 
osôb (súdy, OČTK) 
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Poskytovanie 
údajov 
z dokumentácie 
o ošetrení 
a poskytnutí 
prvej pomoci  
 

Fyzické osoby, 
žiadatelia 

o poskytnutie 
údajov  

5 rokov odo 
dňa prijatia 

žiadosti  

Oprávnené osoby podľa § 24 a § 25 
zákona č.576/2004 Z.z., súdy, OČTK  

Evidencia 
sťažností  

Fyzické osoby, 
sťažovateľ, 
zástupca 

sťažovateľa, 
zamestnanci 

a členovia 
organizácie 
a iné FO, 

ktorých osobné 
údaje sú 

nevyhnutné na 
vybavovanie 

sťažností  
 
 

10 rokov od 
podania 
sťažnosti  

Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa 
a iné osoby ktorých sa sťažnosť týka, 

orgány verejnej moci a iné osoby 
v rámci poskytovania súčinnosti 

podľa príslušných právnych 
predpisov, súdy a OČTK 

Evidencia 
žiadostí na 
základe zákona 
č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom 
prístupe 
k informáciám 
  
 

Fyzické osoby, 
ktoré požiadali 
o sprístupnenie  

10 rokov Subjekty, ktorým osobitný predpis 
zveruje právomoc rozhodovať 

o právach a povinnostiach fyzických 
osôb (napr. súdy, OČTK) 

Evidencia 
uplatnených 
práv dotknutých 
osôb v zmysle 
GDPR 
(čl.6 ods.1 
v súlade s čl.15 
až 22 a 34 
zákon 
2016/679) 
 
 

Fyzické osoby – 
dotknuté osoby, 
ktoré sa obrátia 

na 
prevádzkovateľa 
pri uplatňovaní 

svojich práv  

10 rokov  Orgány štátnej správy, orgány 
verejnej moci podľa príslušných 

právnych predpisov, subjekty, ktorým 
osobitný predpis zveruje právomoc 

rozhodovať o právach 
a povinnostiach fyzických osôb (napr. 

súdy, OČTK) 

Evidencia 
účtovných 
a daňových 
dokladov   

Fyzické osoby – 
členovia, 

zamestnanci, 
odberatelia, 
dodávatelia, 
zamestnanci 
a zástupcovia 
dodávateľov 

a odberateľov 
 
 

10 rokov  
 
 
 
 
 

Daňový úrad a subjekty, ktorým 
osobitný predpis zveruje právomoc 

rozhodovať o právach 
a povinnostiach fyzických osôb (napr. 

súdy, OČTK) 
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Evidencia 
uchádzačov 
o členstvo 
a/alebo 
zamestnanie  
 
 

Fyzické osoby – 
uchádzači 

o členstvo / 
zamestnanie 

12 mesiacov 
od doručenia 

žiadosti 

Nie sú  

Evidencia iných 
podaní 
fyzických osôb 
majúci 
charakter 
dopytu, 
vyjadrenia, 
názoru, 
poďakovania, 
podnetu alebo 
návrhu  

Fyzické osoby  5 rokov  Nie sú  

Zmluvné vzťahy Zmluvná strana  10 rokov Orgány verejnej moci podľa 
príslušných právnych predpisov, 
subjekty, ktorým osobitný predpis 

zveruje právomoc rozhodovať 
o právach a povinnostiach fyzických 

osôb (napr. súdy, OČTK), právny 
zástupca prevádzkovateľa  

 

Fotografie  Fyzické osoby 
 
 
 
 

Na dobu do 
odvolania 
súhlasu  

Nie sú  

 
Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do tretích krajín.  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 
písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 
Z. z. 
 
Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre konkrétne vymedzené 
účely, si môžu uplatniť svoje práva.  

 Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v:  

a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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 údajov), známom ako GDPR. 

Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak 

sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke. Žiadame vás 

preto, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej 

webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.    


