
 SÚHLASÍM SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA REGISTRÁCIU V APLIKÁCII 

VAKCINACIACOVID.SK 

CELÉ ZNENIE SÚHLASU 

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV na účely registrácie 

v aplikácii VakcinaciaCovid.sk 
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a čl. 7 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) 

 
Zaškrtnutím príslušného políčka vyjadrujete, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, súhlas so spracúvaním 
svojich osobných údajov prevádzkovateľom KaratNet Slovakia s. r. o., IČO: 44064268, Vrakuňská 37, 821 06 Bratislava (ďalej len 
„prevádzkovateľ“) na účely registrácie do aplikácie VakcinaciaCovid.sk, ktorého cieľom je umožniť lekárom objednávať vakcíny pre svojich 
pacientov, ktorí sa chcú očkovať vakcínou proti Covidu. Informácie, ktoré Vám budú komunikované (elektronicky, poštou, telefonicky, alebo 
inou formou) budú súvisieť s realizáciou objednávky vakcíny.  
 
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska, špecializácia, 
email, telefónne číslo, ID SLK. 
 
Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu (deň registrácie sa do aplikácie VakcinaciaCovid.sk je deň udelenia 
súhlasu) alebo do odvolania súhlasu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.   
 
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Pred 
udelením súhlasu bola dotknutá osoba informovaná o nasledujúcich skutočnostiach: 

• Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese elektronickej pošty 
zodpovednaosoba@karatnet.sk.  

• Osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

• Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege (na základe 
povinnosti uloženej všeobecne záväzným právnym predpisom), Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 83104 Bratislava, 
spoločnosť zabezpečujúca IT podporu, spoločnosť zabezpečujúca call centrum – telefonické spojenie s lekárom: KaratNet Call s.r.o. 
Kuzmányho 8, 01001 Žilina. 

• Osobné údaje budú uchovávané v lehote určenej prevádzkovateľom a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli 
získané. 

• Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu 
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. 

• Ako dotknutá osoba ste oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného 
na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

• Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

• Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 
 
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty zodpovednaosoba@karatnet.sk, s uvedením predmetu v emaily „GDPR - 
odvolanie súhlasu VakcinaciaCovid“ 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu VakcinaciaCovid“ na obálke, 
c) možnosť odhlásenia sa priamo v aplikácii VakcinaciaCovid.sk   „Vymazaním účtu“ 

 
Viac o ochrane osobných údajov  nájdete priamo na web stránke prevádzkovateľa www.karatnet.sk v sekcii Ochrana osobných údajov. 

 

 

mailto:zodpovednaosoba@karatnet.sk
http://www.karatnet.sk/

