
Ochrana a spracovanie osobných údajov 

 

na základe čl. 13 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 ako skratka 

„GDPR“ 

Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom webového portálu www.lekarnet.sk, ktorú prevádzkuje 

obchodná spoločnosť LEKÁR, a.s., so sídlom Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 947 349, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 3652/B; (ďalej ako 

„prevádzkovateľ“). 

 

Aké osobné údaje spracúvame? 

meno, priezvisko, adresu bydliska alebo sídla, e-mailová adresa, telefónne číslo, registračné číslo v 

Slovenskej lekárskej komore, IČO, DIČ. 

Na aký účel a na akom právnom základe osobné údaje spracúvame? 

1. Plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

Osobné údaje sa spracúvajú na účel poskytnutia služieb prevádzkovateľom. 

 

2. Na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Osobné údaje sú spracúvané na účely marketingu. 

 

3. Plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

Osobné údaje sú spracúvané za účelom plnenia daňových a účtovných povinností. 

 

Komu osobné údaje poskytujeme? 

• poskytovateľom služieb marketingových oznámení 

• poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu 

finančných prostriedkov 

• poskytovateľom účtovných, servisných, poštových a prepravných služieb 

• orgánom verejnej moci. 

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje? 

 

1. Osobné údaje spracúvané na účely plnenia zmluvy sú spracovávané do zániku zmluvy; resp 

do uplynutia záručnej doby, ak sa poskytuje. 

http://www.lekarnet.sk/


2. Osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonnej požiadavky, sú spracúvané počas doby 

určenej všeobecne záväznými právnym predpismi. 

3. Osobné údaje spracúvané na základe súhlas, sú spracúvané do odvolania spracúvania 

dotknuto osobou. 

 

Práva dotknutej osoby 

• právo na prístup k osobným údajom - dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú 

• právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie úplných 

údajov; 

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 

• právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne; 

• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali 

osobné údaje oprávnene; 

• právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania; 

• právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo 

preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; 

• právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov; 

• právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

 

 



Cookies 

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú určité malé množstvo informácií, ktoré sa pri 

návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného prenosného zariadenia. Ak 

tú istú stránku navštívite nabudúce, práve vďaka nim sa pripojíte rýchlejšie. Možno tak totiž 

rozpoznať zariadenie užívateľa a ďalšie parametre s tým súvisiace napr. operačný systém, krajinu 

pripojenia, rozlíšenie monitora a podobne. Súbory cookies nemôžu preskúmavať žiadne osobné údaje, 

ani váš počítač alebo iné prenosné zariadenie. 

 

Webový portál www.lekarnet.sk využíva: 

• funkčné a technické cookies - umožňujú užívateľovi navigáciu po stránke a samotné 

používanie našej webstránky; kontrolujú autentifikáciu prihláseného užívateľa. Bez týchto 

cookies by stránka riadne nefungovala, ich doba uchovávania je krátka. Ich používanie 

nevyžaduje súhlas užívateľa. 

• analytické cookies – používajú sa na zber komplexných informácií o počte návštevníkov a 

zdroju návštev na stránkach. Sú navrhované  a vyvíjané tretími stranami – na našej webstránke 

používame Google Analytics, čo je služba webovej analýzy spoločnosti Google Ireland 

Limited (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. súbory cookies, čo sú textové 

súbory, ktoré sa ukladajú v počítači zákazníka, aby umožnili analýzu zákazníkovho 

používania webstránky. Informácie získané cez súbor cookie o používaní tejto webstránky 

(vrátane IP adresy) sa prenesú na server Google a tam sa uložia. Google tieto informácie 

použije na vyhodnotenie zákazníkovho používania webstránky a na zostavenie analýz o 

aktivitách na webstránke pre prevádzkovateľa webstránok a na vytvorenie ďalších služieb 

súvisiacich s používaním webstránok a internetu. Google v prípade potreby prenesie tieto 

informácie aj tretím osobám, pokiaľ to predpisuje zákon alebo pokiaľ tretie osoby 

spracovávajú tieto údaje na základe zákazky od Google. Google v žiadnom prípade nespojí 

IP adresy zákazníkov s inými údajmi spoločnosti Google. Zákazník má právo zabrániť 

inštalácii týchto súborov cookies prostredníctvom príslušného nastavenia prehliadača (info 

nižšie). Bližšie informácie o Google Analytics a ochrane dát nájdete 

na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Nastavenie cookies 

 

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na 

stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a 

väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod pre 

odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie. 

Návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch vo vašom zariadení si môžete pozrieť tu: 

• Microsoft Internet Explorer: windows.microsoft.com 

• Google Chrome:google.com 

• Opera:opera.com 

• Mozilla Firefox:mozilla.org 

• Safari:apple.com 

http://www.lekranet.sk/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://aboutcookies.org/
http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
http://help.opera.com/Windows/10.50/sk/cookies.html
https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
https://support.apple.com/sk-sk/HT201265

