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Slovenská komora psychológov®

Reg. dňom:

Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel: + 421 948 228 738, e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU V SLOVENSKEJ KOMORE PSYCHOLÓGOV (SKP)
V prípade, že žiadate o registráciu v SKP:
1. Žiadateľ zašle na adresu SKP prostredníctvom poštového podniku
podpísanú žiadosť i so všetkými povinnými prílohami.
2. Schválenie žiadosti podlieha Prezídiu SKP a Prezídium schvaľuje
žiadosti o registráciu do SKP (spravidla 1x mesačne) podľa podmienok
pre registráciu uvedených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(§ 62 - § 64).
3. Po schválení žiadosti SKP vykoná zápis údajov žiadateľa (psychológa)
do registra psychológov* vedeného SKP a zašle žiadateľovi potvrdenie o
registrácii doporučene prostredníctvom poštového podniku (v prípade, že
žiadateľ predkladá žiadosť o registráciu, stáva sa registrovaným
psychológom; v prípade, že sa žiadateľ chce stať i členom SKP a využívať
výhody členstva, je potrebné i vypísať časť žiadosť o členstvo).
4. Po schválení žiadosti žiadateľ súčasne obdrží poštou alebo e-mailom
faktúru/y (1. - za registráciu do SKP a 2. - poplatok za vedenie registra
za príslušný kalendárny rok alebo poplatok za registráciu a faktúru za
členský príspevok za kalendárny rok ak súčasne s registráciou požiadal o
členstvo). Poplatky sú určené v zmysle zákona 578/2004 a cenníka
schváleného Snemom SKP.
Pozn.: SKP v zmysle platnej legislatívy poskytuje údaje z vedeného
registra Národnému centru zdravotníckych informácií, preto je potrebné,
aby žiadateľ vyplnil žiadosť úplne.

Registrácia

prvá registrácia v SKP
opakovaná registrácia v SKP - pôvodné
reg. číslo v SKP:

Titl. Meno a priezvisko, titl.

Zdravotnícke povolanie

Rodné priezvisko

Dátum narodenia/ miesto

/

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Zdravotná poisťovňa

E-mail

Telef. kontakt

Trvalý pobyt

Prechodný pobyt

Korešpondenčná adresa

psychológ

(§ 27 ods. 2 zákona
o 578/2004 Z.z.)

Ulica

Číslo
popisné

PSČ

Mesto

Okres

Kraj

Ulica

Číslo
popisné

PSČ

Mesto

Okres

Kraj

Ulica

Číslo
popisné

PSČ

Mesto

Číslo
orientačné

Číslo
orientačné

Číslo
orientačné
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Slovenská komora psychológov®
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel: + 421 948 228 738, e-mail: skp.kancelaria@gmail.com
Meno a priezvisko/Názov
spoločnosti
Adresa (ulica č. popisné/č.
orientačné, PSČ, mesto)
Fakturačná adresa pre
vystavenie faktúr – vyplniť
údaje i keď sa nejedná
o právnickú osobu – je
potrebné uviesť adresu trv.
bydliska:

IČO
DIČ

Web stránka

podpis štatutárneho zástupcu
organizácie podľa podpis. Vzoru al. inej
oprávnenej osoby na tento úkon

(§ 33 zákona 578/2004, doklad
o získaní požadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom študijnom
odbore.)

SK

e-mail

Súhlasím, so zasielaním faktúr
mailom – v prípade právnickej osoby

Odborná spôsobilosť

DIČ DPH

www.
Meno a priezvisko:
Pozícia:
Dátum:
Podpis:

VŠ/Univerzita
Dátum vydania diplomu
(uveďte dátum vydania diplomu, neuvádzajte
dátum záverečnej skúšky – ak nie sú totožné).

Odbor/číslo diplomu
Príprava na výkon práce v
zdravotníctve
(§ 33 zákona 578/2004, doklad
o získaní požadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom študijnom
odbore.)

Špecializačná príprava
KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA
(§ 33 zákona 578/2004, doklad
o získaní požadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom študijnom
odbore.)

Špecializačná príprava
PRACOVNÁ A
ORGANIZAČNÁ
PSYCHOLÓGIA

SZU/Stredná zdrav. škola/iná
inštitúcia
Dátum vydania diplomu
Číslo diplomu/certifikátu
VŠ/Univerzita
Dátum vydania diplomu
(alebo uveďte dátum zaradenia, ak
štúdium trvá, označte „ZAR:“)

Číslo diplomu
VŠ/Univerzita
Dátum vydania diplomu

(§ 33 zákona 578/2004, doklad
o získaní požadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom študijnom
odbore.)

(alebo uveďte dátum zaradenia, ak
štúdium trvá, označte „ZAR:“)

Špecializačná príprava
PORADENSKÁ
PSYCHOLÓGIA

VŠ/Univerzita

(§ 33 zákona 578/2004, doklad
o získaní požadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom študijnom
odbore.)

Certifikačná príprava
DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

Číslo diplomu

Dátum vydania diplomu
(alebo uveďte dátum zaradenia, ak
štúdium trvá, označte „ZAR:“)

Číslo diplomu
VŠ/Univerzita

(§ 33 zákona 578/2004, doklad
o získaní požadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom študijnom
odbore.)

Dátum vydania diplomu

Certifikačná príprava
PSYCHOTERAPIA

VŠ/Univerzita

(§ 33 zákona 578/2004, doklad
o získaní požadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom študijnom
odbore.)

(alebo uveďte dátum zaradenia, ak
štúdium trvá, označte „ZAR:“)

(alebo uveďte dátum zaradenia, ak
štúdium trvá, označte „ZAR:“)

Číslo diplomu/certifikátu

Dátum vydania diplomu

Číslo diplomu/certifikátu
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Slovenská komora psychológov®
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel: + 421 948 228 738, e-mail: skp.kancelaria@gmail.com
Potvrdenie o zamestnaní – vyplní zamestnávateľ
Názov zamestnávateľa

Ulica, PSČ, Mesto

Okres

Kraj
Pracovné zaradenie/pozícia
Od:
Aktuálny zamestnávateľ

Pracovný pomer

doba neurčitá - určitá do:

Úväzok
Vyplnil:
Dátum vyplnenia:
Pečiatka a podpis
zamestnávateľa:

Prehľad odbornej praxe/zamestnaní – vyplní žiadateľ/ka o registráciu
Od - do:

Organizácia:

Prac. pozícia:

Prehľad praxe
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Slovenská komora psychológov®
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel: + 421 948 228 738, e-mail: skp.kancelaria@gmail.com
Meno a priezvisko:

Kontrolný údaj:

Zoznam priložených
dokumentov – označte,
ktoré doklady prikladáte

doklad o odbornej spôsobilosti – overená kópia diplomu
osvedčenie o ukončení Prípravy na výkon práce v zdravotníctve ...– overená kópia
v prípade štúdia v zahraničí doklad o uznaní dokladu o odbornej spôsobilosti v SR – overená kópia
potvrdenie vzdelávacej inštitúcie o zaradení do ďalšieho vzdelávania (predkladá sa, iba ak je žiadateľ zaradený)
kópia občianskeho preukazu
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
cudzinec – osvedčená kópiu dokladu o uznaní vzdelania (všetky doklady musia byť preložené prekladateľom
zapísaným v zozname prekladateľov Slovenskej republiky)
iné: vypíšte (napr. doklady preukazujúce iné VŠ vzdelanie...)

Pozn.:
1. Psychológ je podľa § 63 ods. 8 zákona 578/2004 Z.z. povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania psychológa
bezodkladne oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky, ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie
registrácie (§ 63a) a zrušenie registrácie (§ 63b); spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie je zdravotnícky
pracovník povinný predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje.
2. V prípade, že sa psychológ rozhodne pozastaviť alebo zrušiť registráciu, je potrebné požiadať o uvedený úkon včas. Registráciu nie je možné zrušiť a ani pozastaviť
spätne.
3. Poplatok za vedenie registra v zmysle zákona 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je jednorázový poplatok za kalendárny rok.
V prípade, že je registrácia ukončená/pozastavená v čase od 1.1. do 31.12. kalend. roku, psychológ je povinný zaplatiť poplatok za vedenie registra za príslušný rok.
Pokiaľ psychológ nechce platiť reg. poplatok za nasledujúci kalendárny rok, je potrebné, aby požiadal o zrušenie/pozastavenie registrácie najneskôr dňom 31.12.
príslušného roku. Komora o zrušení registrácie rozhodne do 30 dní od podania žiadosti.

Žiadosť o členstvo
Žiadam o
ČLENSTVO v
SKP* (ZÁPIS
DO ZOZNAMU
ČLENOV SKP)
Označte
zakrúžkovaním:
V prípade
záujmu
o členstvo
vyplňte i časť B
žiadosti.

Základné pravidlá členstva a úhrady členských poplatkov.

ÁNO

NIE

• Členstvo v SKP je dobrovoľné a vzniká na základe písomnej prihlášky dňom jeho schválenia Prezídiom SKP.
• Členský poplatok člen uhrádza na základe faktúry vystavenej zo strany SKP. Poplatok pre kalendárny rok je 130 EUR.
• Členský poplatok je schvaľovaný Snemom SKP a tento poplatok je poplatkom pre kalendárny rok; v prípade, že bol členský
poplatok v kalendárnom roku už zaplatený, pri zrušení členstva v priebehu roku sa poplatok nevracia.
• Členstvo v SKP zaniká na základe písomnej odhlášky dňom jeho schválenia Prezídiom SKP alebo na základe zrušenia registrácie v
SKP.
• Členstvo nie je možné zrušiť a pozastaviť spätne v kalendárnom roku.
• V prípade, že člen požiada o zrušenie členstva, od nasledujúceho kalendárneho roku neplatí členský poplatok, iba poplatok za
vedenie v registri (pokiaľ zostáva registrovaným nečlenom) a ostatné poplatky v zmysle cenníka.
• O začiatku členstva a ukončení členstva SKP vystaví potvrdenie.
• Zrušením členstva výhody člena zanikajú.
• O zľavu z členského poplatku je možné požiadať na základe pravidiel uvedených v aktuálnom cenníku.
• Člen SKP je povinný dodržiavať Etický kódex psychológa a má práva a povinnosti v zmysle aktuálne platného Štatútu SKP.

Prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s podmienkami členstva v Slovenskej komore psychológov a s Etickým kódexom psychológa a zaväzujem sa ho
dodržiavať. Som si vedomý/á, že členstvo je dobrovoľné a zaväzujem sa rešpektovať pravidlá členstva a úhrady členských poplatkov.

Podpis:
Dátum vyplnenia
žiadosti
o registráciu
a členstvo*:

Svojím podpisom potvrdzujem
pravdivosť uvedených údajov

Poučenie: Psychológ ako zdravotnícky pracovník je povinný komore oznamovať podľa § 80 ods. 1,
písm. c ) zákona č. 578/ 2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zmenu údajov a predkladať doklady o
zmene údajov vedených v registri psychológov preukázateľnou formou. S uvedenou skutočnosťou som
oboznámený/á, čo potvrdzujem svojím podpisom.

Súhlas so zasielaním predpisu na platbu za úkony realizované Slovenskou komorou
psychológov (faktúr) mailom

Podpis:
Dátum:

Súhlasím - Nesúhlasím
Podpis:

*nehodiace sa preškrtnite

Prečítajte si nasledujúce súhlasy/ poučenia a pri každej položke vyjadrite svoj súhlas/nesúhlas a podpíšte. Pri zasielaní žiadosti
do SKP je potrebné vytlačiť a zaslať kopletnú žiadosť i s prílohami.
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Slovenská komora psychológov®
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel: + 421 948 228 738, e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

ČASŤ B: REKLAMA PRE ČLENOV SKP
reklama je zahrnutá v členskom poplatku, netýka sa registrovaných psychológov – nečlenov SKP

Kontrolný údaj:

Meno a priezvisko:
Mám záujem
o zverejnenie na
webe SKP

názov
spoločnosti/meno

ÁNO

NIE

Pokiaľ nesúhlasíte s uverejnením dát na web stránke komory, ďalej túto stranu
nevypisujte
(uveďte pravopisne presne podľa zápisu v OR SR, ŽR SR...)

ulica a číslo

PSČ

Obec

okres

kraj

Kontakt tel. č. pre
klientov

Web

http://www.
Pokiaľ používate ako reklamu – uveďte názov vášho profilu

Sociálne siete

poskytované služby

Klinická psychológia
Poradenská psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Drogové závislosti
iné uveďte:

Práca s:
deťmi - vek:
mladistvými – vek:
dospelými
individuálne s klientom
s pármi
s rodinou
so skupinami

Súhlas so zverejnením
informácií

Súhlasím so zverejnením informácií, ktoré som uviedol/a
v časti C „Reklama pre členov“ tohto dotazníka na
www.komorapsychologov.sk alebo iných doménach
vlastnených komorou psychológov a na poskytovanie týchto
údajov verejnosti v rámci reklamy, čo preukazujem svojím
podpisom.

Podpis:

Dátum:
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Slovenská komora psychológov®
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel: + 421 948 228 738, e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

ČASŤ C: ODBORNÉ ZAMERANIE
Kontrolný údaj:

Meno a priezvisko:

Nasledujúce údaje si dovolíme požiadať vyplniť z dôvodu častých telefonátov klientov, ktorí hľadajú konkrétnu službu
poskytovanú psychológom a žiadajú o informáciu komoru, na ktorého psychológa sa môžu obrátiť – nie je povinné vyplniť

deťmi - vek:
mladistvými – vek:
dospelými
Pracujem s:

individuálne s klientom
s pármi
s rodinou
so skupinami
iné:
Špecializujem sa na:

Klinická psychológia

Špecializujem sa na:
Poradenská
psychológia

Špecializujem sa na:
Pracovná a
organizačná psychológia

Dopravná psychológia

Moje profesijné
zameranie:

vyšetrenia vodičov
perimeter
poradenstvo

Drogové závislosti

Smer:
Psychoterapia

Koučing

Elektrofyziologické
metódy

individuálny
skupinový

Biofeedback
Neurofeedback

Oblasť:
som súdny znalec

pôsobím ako
supervízor
iné

Oblasť:

uveďte:
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Slovenská komora psychológov®
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel: + 421 948 228 738, e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV)

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:
E-mail. adresa:
(ďalej len „dotknutá osoba“) týmto udeľujem v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, svoj súhlas Slovenskej komore psychológov, so sídlom Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava, IČO: 42 131 740, so spracovaním mojich
osobných údajov a s ich poskytnutím tretím osobám na vymedzený účel.
Účel spracovania osobných údajov:
spracovávanie údajov súvisiacich s ďalším vzdelávaním psychológov, spracovávanie osobných údajov v databázových systémoch Slovenskej komory
psychológov, evidenčné a archivačné účely, marketingové účely, informačné účely súvisiace s poskytovaním informácií o ďalšom vzdelávaní
psychológov, organizovanie konferencií, seminárov a iných vzdelávacích podujatí pre psychológov.
Na účely tohto súhlasu sa zoznamom osobných údajov rozumie:
Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu, korešpondenčná adresa,
údaj o zdravotníckom povolaní, údaj o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania, údaj o odbornej spôsobilosti, údaj o
ďalšom vzdelávaní, údaj o sústavnom vzdelávaní, údaj o doterajšej odbornej praxi, číslo poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu a názov
poisťovne, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Okruh tretích strán, príjemcov a iných osôb, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté:
Spoločnosti a organizácie zaoberajúce sa zabezpečovaním a organizovaním konferencií, seminárov a iných vzdelávacích podujatí, spoločnosti
poskytujúce Slovenskej komore psychológov účtovné, daňové, audítorské služby a marketingové služby.
Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, a to na dobu trvania registrácie a/alebo členstva v Slovenskej komore psychológov (podľa toho, ktorá
skutočnosť trvá dlhšie). Som si vedomý/vedomá, že súhlas môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať, a to doručením oznámenia
o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov Slovenskej komore psychológov na adresu jej sídla. Vyhlasujem, že mnou uvedené osobné
údaje sú správne, pravdivé a úplné a Slovenskej komore psychológov boli poskytnuté dobrovoľne. Zaväzujem sa bez zbytočného odkladu oznámiť
Slovenskej komore psychológov akékoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá/vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zároveň potvrdzujem, že mi pred poskytnutím osobných údajov boli poskytnuté všetky informácie o právach dotknutej
osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z., ktoré tvoria prílohu č. 1. tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Podpis dotknutej osoby:

V ..............................................

dňa ......................................................

Slovenská komora psychológov®
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel: + 421 948 228 738, e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

PRÍLOHA Č. 1 KU SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 18/2018 Z.z.“)
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Slovenská komora psychológov
IČO: 42 131 740
Sídlo: Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel.: 0948 228 738, 02/436 306 99
Email: SKP.kancelaria@gmail.com
Zodpovedná osoba:
Meno a priezvisko: PhDr. Vlasta Kurucová
Tel.: 0907 116 655
Email: zodpovednaosoba@komorapsychologov.sk
Právny základ spracúvania osobných údajov:
K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe súhlasu dotknutej osoby na konkrétny účel, ktorý je uvedený v dokumente „Súhlas so
spracovaním osobných údajov“.
Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľné; t.j. dotknutá osoba nie je povinná súhlas so spracovaním
osobných údajov prevádzkovateľovi poskytnúť. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude môcť spracúvať osobné
údaje dotknutej osoby na účel uvedený v dokumente „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, v dôsledku čoho môžu byť pre dotknutú osoby
neprístupné informácie súvisiace s ďalším vzdelávaním psychológov, organizovaním konferencií, seminárov a iných vzdelávacích podujatí pre
psychológov.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Prevádzkovateľ nevyužíva pri spracúvaní osobných údajov automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1
a 4 zák. č. 18/2018 Z.z.
Právo na odvolanie súhlasu:
Podľa § 14 ods. 3 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Právo na prístup k osobným údajom:
Podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine
alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich
spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z.,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne
prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania
osobných údajov pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré
dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný
poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
Právo na opravu osobných údajov:
Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na výmaz osobných údajov:
Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov
vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných
údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
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Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane
technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí
spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
Ustanovenia o výmaze osobných údajov sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z., osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo
dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
e) na uplatnenie právneho nároku.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich
použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho
nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej
osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie
spracúvania osobných údajov zrušené.
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných
údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to
dotknutá osoba požaduje.
Právo na prenosnosť osobných údajov:
Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov:
Podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z. môže dotknutá osoba podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Prevádzkovateľ týmto výslovne upozorňuje dotknutú osobu, že podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej
osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného
na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu,
v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ
ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s
použitím technických špecifikácií.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov,
keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na
účel historického výskumu alebo na štatistický účel.
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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH POSKYTNUTÍM ORGÁNOM ČINNÝM V TRESTNOM KONANÍ
(PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV)

Titul, meno, priezvisko:

_______________________________________________________________________________

Dátum narodenia:

_______________________________________________________________________________

Trvalý pobyt:

_______________________________________________________________________________

Tel.:

_______________________________________________________________________________

E-mail:

_______________________________________________________________________________

Číslo v SKP (doplní SKP):

_______________________________________________________________________________

Miesto výkonu praxe (názov zamestnávateľa, adresa)

_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Miesto výkonu praxe – okres: ____________________________________ kraj: _____________________________________
ďalej len „dotknutá osoba“.
Podľa § 30a zákona č. 301/2005 Z.z., Trestného poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“), sa v prípadoch ustanovených
Trestným poriadkom priberie na vykonanie úkonu psychológ. Prípadmi ustanovenými Trestným poriadkom sa podľa § 134 ods. 4 Trestného poriadku
rozumejú výsluchy osôb, ktoré sú obzvlášť zraniteľnými obeťami podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 135 ods. 1 Trestného poriadku výsluchy osôb mladších ako 18 rokov. Obzvlášť zraniteľnou obeťou
podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:
a) dieťa; dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, a ak nie je vek osoby známy a existuje dôvod domnievať sa, že je dieťaťom,
považuje sa za dieťa, až kým sa nepreukáže opak,
b) osoba staršia ako 75 rokov,
c) osoba so zdravotným postihnutím,
d) obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestného činu spáchaného organizovanou
skupinou, niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu alebo trestného činu domáceho násilia,
e) obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej
príslušnosti, náboženského vyznania alebo viery,
f) obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie zistenému na základe individuálneho posúdenia obete a
jej osobných vlastností, vzťahu k páchateľovi alebo závislosti od páchateľa, druhu alebo povahy a okolností spáchania trestného činu.
Úlohou psychológa je so zreteľom na predmet výsluchu vypočúvanej osoby prispieť k správnemu vedeniu výsluchu tak, aby vypočúvaná osoba nebola
vystavená riziku opakovanej viktimizácie. Psychológ má za účasť na výsluchu osoby, ktorá je obzvlášť zraniteľnou osobou, právo na náhradu
nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nárok zaniká, ak ho psychológ neuplatní do troch dní po svojej
prítomnosti na úkone alebo po tom, čo mu bolo oznámené, že k úkonu nedôjde.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že so spracovaním osobných údajov Slovenskou komorou psychológov na účel ich poskytnutia orgánom činným
v trestnom konaní a s poskytnutím mojich osobných údajov Slovenskou komorou psychológov v rozsahu titul, meno, priezvisko, miesto výkonu praxe,
telefónne číslo a emailová adresa, orgánom činným v trestnom konaní na účely pribratia psychológa ako pomocnej osoby do trestného konania pri
výsluchu osôb, ktoré sú obzvlášť zraniteľnými osobami podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
súhlasím

nesúhlasím

Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, a to na dobu trvania registrácie a/alebo členstva v Slovenskej komore psychológov (podľa toho, ktorá
skutočnosť trvá dlhšie). Som si vedomý/vedomá, že súhlas môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať, a to doručením oznámenia
o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov Slovenskej komore psychológov na adresu jej sídla. Vyhlasujem, že mnou uvedené osobné údaje
sú správne, pravdivé a úplné a Slovenskej komore psychológov boli poskytnuté dobrovoľne. Zaväzujem sa bez zbytočného odkladu oznámiť
Slovenskej komore psychológov akékoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá/vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zároveň potvrdzujem, že mi pred poskytnutím osobných údajov boli poskytnuté všetky informácie o právach dotknutej
osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z., ktoré tvoria prílohu č. 1. tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov a ich poskytnutím orgánom činným
v trestnom konaní.

V ______________________________, dňa ________.________.__________

____________________________
vlastnoručný podpis dotknutej osoby
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PRÍLOHA Č. 1 KU SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH POSKYTNUTÍM ORGÁNOM ČINNÝM V TRESTNOM
KONANÍ

Informácie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 18/2018 Z.z.“)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Slovenská komora psychológov
IČO: 42 131 740
Sídlo: Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
Tel.: 0948 228 738, 02/436 306 99
Email: SKP.kancelaria@gmail.com
Zodpovedná osoba:
Meno a priezvisko: PhDr. Vlasta Kurucová
Tel.: 0907 116 655
Email: zodpovednaosoba@komorapsychologov.sk

Právny základ spracúvania osobných údajov:
K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe súhlasu dotknutej osoby na konkrétny účel, ktorým je poskytnutie osobných údajov dotknutej
osoby orgánom činným v trestnom konaní na účely pribratia psychológa ako pomocnej osoby do trestného konania pri výsluchu osôb, ktoré sú
obzvlášť zraniteľnými osobami podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľné; t.j. dotknutá osoba nie je povinná súhlas so spracovaním
osobných údajov prevádzkovateľovi poskytnúť. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľ nebude
spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na uvedený účel a nebude ich poskytovať orgánom činným v trestnom konaní na účely pribratia
psychológa ako pomocnej osoby do trestného konania pri výsluchu osôb, ktoré sú obzvlášť zraniteľnými osobami podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona
č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Prevádzkovateľ nevyužíva pri spracúvaní osobných údajov automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1
a 4 zák. č. 18/2018 Z.z.
Právo na odvolanie súhlasu:
Podľa § 14 ods. 3 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Právo na prístup k osobným údajom:
Podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine
alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania,
alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z.,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne
prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania
osobných údajov pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré
dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný
poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
Právo na opravu osobných údajov:
Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
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Právo na výmaz osobných údajov:
Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov
vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných
údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane
technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí
spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
Ustanovenia o výmaze osobných údajov sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z., osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo
dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
e) na uplatnenie právneho nároku.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich
použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho
nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby
alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie
spracúvania osobných údajov zrušené.
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá
osoba požaduje.
Právo na prenosnosť osobných údajov:
Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov:
Podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z. môže dotknutá osoba podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Prevádzkovateľ týmto výslovne upozorňuje dotknutú osobu, že podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej
osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného
na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu,
v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej
osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s
použitím technických špecifikácií.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov,
keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na
účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

