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INFORMÁCIE PRE PACIENTOV 
podľa čl. 13 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

(ďalej len „Nariadenie GDPR“) 
a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

 

 
Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ: Fakultná lekáreň, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Farmaceutická fakulta, IČO: 00397865, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava. 
 
V prípade akýkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek 
obrátiť na zodpovednú osobu https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov. 
 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania lekárenskej starostlivosti, najmä výdaja a 
evidencie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré sú viazané na lekársky 
predpis/poukaz/preskripčný záznam. Pri výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín, ktoré sú viazané na lekársky predpis/poukaz/preskripčný záznam spracúvame Vaše osobné 
údaje uvedené na lekárskom predpise/poukaze/preskripčnom zázname a ktoré sú nevyhnutné na 
vybavenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Tieto osobné údaje sme 
povinní spracúvať pri plnení našich zákonných povinnosti. 
 

Za účelom výdaja a evidencie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré sú 
viazané na lekársky predpis/poukaz/preskripčný záznam uchovávame len po nevyhnutnú dobu 
stanovenú osobitným právnym predpisom, najmä zákon č. 362/2011 Z.z. (v prípade lekárskeho 
predpisu označeného šikmým modrým pruhom, osobitné veterinárne lekárske predpisy označené 
šikmým modrým pruhom, osobitné objednávky označené šikmým modrým pruhom a preskripčné 
záznamy s obsahom omamných a psychotropných látok desať rokov (10 rokov) v prípade lekárskych 
predpisov, lekárskych poukazov a preskripčných záznamov najmenej jeden rok, spravidla maximálne 
tri roky (3 roky)). 
 
Vaše osobné údaje nespracúvame na základe našich oprávnených záujmov, ale výlučne len 
v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti a s tým súvisiacimi našimi zákonnými 
povinnosťami.  

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, 
s výnimkou orgánov verejnej moci a príjemcov, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. 
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Lekáreň môže poskytnúť, sprístupniť Vaše osobné údaje nasledujúcim kategóriám príjemcov: 

 

a) prevádzkovateľ zdravotníckeho softwéru:  Počítače a Programovanie s.r.o., IČO: 36 005 479, 
Kuzmányho 22, 010 01 Žilina 

b) Národné centrum zdravotníckych informácii 
c) Vaša zdravotná poisťovňa. 

 
V priestoroch našej lekárne môže v určitom období prebiehať odborná prax študentov 
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a žiakov stredných zdravotníckych škôl 
v odbore farmaceutický laborant, preto Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj študentmi a 
žiakmi. Ubezpečujeme Vás, že študenti a žiaci sú poučení akým spôsobom môžu pracovať 
s osobnými údajmi a sú viazaní mlčanlivosťou. 
 
Vaše osobné údaje nie sú poskytované žiadnym subjektom v zahraničí. 
 

Vo vzťahu k Vaším osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúce práva: 
 

a) vyžiadať si informácie o Vašich osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom a tiež 
právo na prístup k Vašim osobným údajom 

b) požadovať opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné 

c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (po splnení podmienok stanovených 
právnymi predpismi) 

d) požadovať vymazanie Vašich osobných údajov (po splnení podmienok stanovených 
právnymi predpismi)    

e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním Vašich osobných údajov  
f) na prenos osobných údajov Vám alebo inej osobe v bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte (po splnení podmienok stanovených právnymi predpismi) 

g) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. 
 
V prípade, keď sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv 
podľa Nariadenia GDPR alebo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, máte právo podať 
sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.  
 

V rámci spracovateľských operácii v našej lekárni nevyužívame rozhodnutia, ktoré sú založené 
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania bez vášho súhlasu. 

Vaše osobné údaje nám poskytujete na účely uskutočnenia výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok 
alebo dietetických potravín viazaných na lekársky predpis/poukaz/preskripčný záznam a plnenia 
našich zákonných povinnosti. V prípade, že nám neposkytnete lekársky predpis/poukaz/preskripčný 
záznam obsahujúci Vaše osobné údaje nebudeme Vám môcť vydať Vaše lieky, zdravotnícke pomôcky 
alebo dietetické potraviny viazané na lekársky predpis/poukaz/preskripčný záznam.  

         . 
           prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH., v.r. 
           Farmaceutická fakulta UK , dekan fakulty 


