TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 910 828, DIČ: 202191535, IČ DPH: SK202191535

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.34109/B , dňa 11. decembra 2004

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a informačný list
o spracúvaní osobných údajov

Svojím potvrdením udeľujem výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov
prevádzkovateľovi - spoločnosti TAJPAN s.r.o., so sídlom Vážska 1, Bratislava 821 07, IČO: 35 921
828, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34109/B
(ďalej aj ako "Prevádzkovateľ"), ktorá sa spolupodieľa na organizácii odborných podujatí, vrátane
podujatí, ktoré môžu byť akreditované zo strany Akreditačnej rady Slovenska pre sústavné medicínske
vzdelávanie a zároveň potvrdzujem, že som bol/a, ako dotknutá osoba, plne oboznámená
s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov. Tento súhlas sa týka
spracúvania osobných údajov, na ktoré Prevádzkovateľ nemá iný právny základ (najmä právny základ
podľa článku 6, ods. 1 písm. c) alebo f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679
z 27.4.2016, 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) (GDPR)).

Zoznam spracúvaných osobných údajov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Priezvisko, meno, tituly
Trvalé bydlisko
Dátum narodenia
Kontaktné údaje / e-mailová adresa, telefónne číslo /
Zdravotnícke povolanie
Informácie o Vašom pracovisku (názov, adresa)
Informácia o Vašom sídle, ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Registračné číslo Slovenskej lekárskej komory
Počet kreditov udeľovaných Akreditačnou radou Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie
za účasť na odborných podujatiach
Účasť na odborných podujatiach
Informácia, že ste zdravotníckym pracovníkom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Výška a účel peňažného a/alebo nepeňažného plnenia
Vlastnoručný podpis

Účely spracúvania osobných údajov:
a) Plnenie povinností organizátora, či spoluorganizátora odborných podujatí (vrátane zabezpečenia
ubytovania, stravy, dopravy, tlačovín)
b) Registrácia účastníkov na odbornom podujatí
c) Evidencia účasti na odborných podujatiach, vrátane podujatí, ktoré môžu byť akreditované zo
strany Akreditačnej rady Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie a spracovanie
udelených kreditov do elektronického kreditného systému (EKS CME)
d) Spracovanie poskytnutých peňažných a nepeňažných plnení pre poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti (vystavenie potvrdenia poskytnutého nepeňažného plnenia poskytovateľovi
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zdravotnej starostlivosti, predloženie oznámenia o výške a dátume poskytnutia nepeňažného
plnenia správcovi dane, predloženie správy o výdavkoch na peňažné a nepeňažné plnenia
držiteľovi )
Pokiaľ dotknutá osoba nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jej osobné údaje sa spracúvajú
iba za účelom a) a b) uvedenými vyššie.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jedného z nasledovných právnych základov:
a) Plnenie zákonnej povinnosti - spracúvanie Vašich osobných údajov na účel uvedený v časti
účelu spracúvania osobných údajov vyššie pod písm. d) a to na právnom základe: zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov;
b) Oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo tretej strany – spracúvanie Vašich osobných údajov
na riadne zabezpečenie organizácie odborných podujatí v požadovanej kvalite (zabezpečenie
ubytovania, stravy, dopravy a tlačovín), registrácia a evidencia účastníkov podujatí, evidencia
pridelených kreditov, ochranu našich a Vašich záujmov, majetku, bezpečnosti na podujatiach, na
účely priameho marketingu, na uplatňovanie a obranu proti nárokom a pod.;
c) Váš súhlas – tento súhlas na spracúvanie osobných údajov.
Príjemcovia alebo kategória príjemcov:
a)
b)
c)
d)

Ubytovacie zariadenie
Dopravca
Hostesingová agentúra
Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie, so sídlom Dobšinského 12,
811 04 Bratislava (ako prevádzkovateľ elektronického kreditného systému (EKS CME) ktorá
bola zriadená dňa 8.12.2015 Slovenskou lekárskou komorou, so sídlom Račianska 42/A, 831 02
Bratislava, IČO: 17313317 (ďalej len „SLK“) a Slovenskou lekárskou spoločnosťou, so sídlom
Cukrová 3, 813 22 Bratislava, IČO: 00178624 (ďalej len „SLS“),
spoločnosť LEKÁR, a.s., so sídlom Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 947 349,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3652/B
(ako sprostredkovateľ poverený SLK a SLS – správca elektronického kreditného systému),

e) Držiteľ (držiteľ je zadefinovaný § 2 písm. y) Zákona o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov)
f) Daňový úrad
g) spoločnosť Allio s.r.o., so sídlom Buková 27, Šamorín 93101, IČO: 35 776 684, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12974/T (ako
sprostredkovateľ poverený Prevádzkovateľom za účelom spravovania systému na spracovania
a evidencie nepeňažných a peňažných plnení vyplývajúcich z účasti na odborných podujatiach)

Prenos osobných údajov:
Prevádzkovateľ nebude prenášať osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor.
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Doba uchovania osobných údajov:
Osobné údaje budú Prevádzkovateľom uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu 10 rokov, najviac
však po dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania
alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované.
Odvolanie súhlasu:
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese
Prevádzkovateľa alebo zaslaním emailu na eva.nevlacilova@tajpan.com
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov spracúvaných na inom
právnom základe ako na Vašom súhlase.
Práva dotknutej osoby
−
−
−
−
−
−
−

−

požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,
na opravu nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov,
na vymazanie osobných údajov,
na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého Prevádzkovateľ označí
uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti),
namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
na prenosnosť osobných údajov,
podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu
osobných údajov, viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/), resp. podať návrh na začatie konania
ohľadom Vašich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako
dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa,
vrátane ďalších práv vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov (ku dňu udelenia súhlasu
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov; odo
dňa 25.5.2018 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016, 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), a zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov).
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