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Obozn&menie dotknutých osôb
- klienti/p8cienti súkromného dent&lneho centr8 
- Dent8lBrothers 
s inform&ci8mi, ktoré s8 m8jú poskytov8ť pri získ8v8ní osobných úd8jov 
od dotknutých osôb, vr&t8ne inform&cií, ktoré sú potrebné n8 
z8bezpečenie
spr8vodlivého 8 tr8nsp8rentného spr8cúv8ni8 osobných úd8jov (ď8lej len 
„Obozn&menie“), podľ' n'ri'deni' Európskeho p'rl'mentu ' r'dy (EÚ) 
2016/679 o ochr'ne fyzických osôb
pri spr'cúv'ní osobných úd'jov ' o voľnom pohybe t'kýchto úd'jov (ď'lej len 
„N'ri'denie“)
' zOkon' č. 18/2018 Z.z. o ochr'ne osobných úd'jov v pl'tnom znení (ď'lej len 
„ZOkon“) 
B'yhill s.r.o s miestom podnik'ni' Metodov' 6,OC CentrOl Br'tisl'v', IČO: 
50307215,  (ď'lej len „prevOdzkov'teli'“), vykonOv'júci svoju činnosť v 
súkromnom dentOlnom centre Dent'lBrothers n'chOdz'júcom s' n' ulici 
Metodov' 6, Br'tisl'v', tel.: 0950455119, e-m'il: 
f'sungdent'lbrothers@gm'il.com, ktorí sú s'most'tní prevOdzkov'teli' 
inform'čných systémov, v ktorých sú spr'cúv'né osobné úd'je 
týmto ozn8mujú dotknutým osob&m, že budú spr8cúv8ť ich n8sledujúce 
osobné úd8je, ktoré im boli z ich str8ny poskytnuté: 

meno, priezvisko, 

dOtum n'rodeni', 

zdr'votný st'v, 

podobizeň tvOre, 

vl'stnoručný podpis, 

e-m'ilovO 'dres' ' telefónne číslo, 

b'nkové spojenie/IBAN/číslo b'nkovej k'rty, 

online identifikOtory 

(ď'lej len „OÚ“). 
Prev&dzkov8teli8 budú spr8cúv8ť OÚ v inform8čnom systéme „Klienti/
p8cienti súkromného dent&lneho centr8 Dent8lBrothers“ (ď'lej len „IS“) z8 
n8sledujúcich podmienok: 

účel spr'cúv'ni' OÚ: poskytov'nie zdr'votnej st'rostlivosti ' doplnkových 
služieb dotknutým osobOm, vrOt'ne objednOv'ni', zúčtov'ni', 
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komunikOcie ' vedeni'/vyb'vov'ni' súvisi'cej 'gendy; 

zozn'm osobných úd'jov, ktoré s' spr'cúv'jú: OÚ v rozs'hu písm. '. 'ž i. 
tohto OboznOmeni' v rozs'hu skutočne poskytnutom dotknutou osobou; 

prOvny zOkl'd spr'cúv'ni': 

Str'n' 1 z 4 
- poskytov'nie zdr'votnej st'rostlivosti '/'lebo doplnkových služieb dotknutej 
osobe v zmysle všeobecne zOvnzných prOvnych predpisov '/'lebo zmluvy 
uz'vretej medzi prevOdzkov'teľmi ' príslušnou dotknutou osobou, 
- plnenie zOkonných povinností vyplýv'júcich zo všeobecne zOvnzných 
prOvnych predpisov upr'vujúcich obl'sť poskytov'ni' zdr'votnej st'rostlivosti, 
verejného zdr'votného poisteni' ' plneni' si s tým súvisi'cich povinností; 

príjemcovi' OÚ: 
-  tretie osoby, ktoré n' zOkl'de povereni' prevOdzkov'teľov 

'lebo 
sprostredkov'teľov spr'cúv'jú OÚ (n'pr. osoby z'bezpečujúce 
vedenie účtovníctv', plnenie d'ňových povinností, poskytov'teli' 
softw'rových ' IT služieb, poskytov'teli' webhostingu, prepr'vcovi', 
prOvni por'dcovi', 'udítori, ' pod.), 

-  subjekty súdnej ' verejnej moci, zdr'votné poisťovne ' 
určeným subjektov, vo vzť'hu ku ktorým si prevOdzkov'teli' plni' 
povinnosti podľ' všeobecne zOvnzných prOvnych predpisov; 

prenos OÚ do tretích kr'jín: ži'dne. 

PrevOdzkov'teli' budú uchovOv'ť OÚ v IS poč's doby využív'ni' služieb 
zdr'votnej st'rostlivosti '/'lebo doplnkových služieb dotknutou osobou ' 
m'ximOlne des'ť (10) rokov odo dň' posledného ich využiti'. 
Dotknuté osoby m8jú v súvislosti so spr8cúv8ním svojich OÚ 
prev&dzkov8teľmi n8sledujúce pr&v8: 

pr&vo pož8dov8ť od prev&dzkov8teľov prístup k svojim OÚ: 
pr&vo pož8dov8ť od prev&dzkov8teľov potvrdenie o tom, či s8 
spr8cúv8jú OÚ, ktoré s8 jej týk8jú; 

8k prev&dzkov8teli8 t8kéto OÚ spr8cúv8jú, m& dotknut& osob8 
pr&vo n8 prístup k týmto OÚ 8 inform&cie o: 

účele spr8cúv8ni8 OÚ, 

k8tegórii spr8cúv8ných OÚ, 

príjemcoch 8lebo k8tegóri&ch príjemcov, 

dobe ich uchov&v8ni8, resp. kritéri&ch n8 jej určenie, 
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existencii pr&v8 pož8dov8ť od prev&dzkov8teľov opr8vu, 
vým8z 8lebo obmedzenie spr8cúv8ni8 OÚ, pr&v8 n8miet8ť 
proti t8kémuto spr8cúv8niu, 

pr&vo pod8ť sť8žnosť/n&vrh n8 z8č8tie kon8ni8 dozornému 
org&nu – Úr8du n8 ochr8nu osobných úd8jov Slovenskej 
republiky, 

8k s8 OÚ nezísk8li od dotknutej osoby, 8kékoľvek dostupné 
inform&cie, poki8ľ ide o ich zdroj, 

existencii 8utom8tizov8ného rozhodov8ni8 vr&t8ne 
profilov8ni8 vzmysle N8ri8deni8 8/8lebo Z&kon8. 

pr&vo n8 opr8vu OÚ, v r&mci ktorého m& dotknut& osob8 pr&vo: 

'. poži'd'ť prevOdzkov'teľov o bezodkl'dnú opr'vu nesprOvnych OÚ, ktoré s' 
dotknutej osoby týk'jú; 
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b. poži'd'ť prevOdzkov'teľov o doplnenie neúplných OÚ. 
3. pr&vo n8 vym8z8nie („n8 z8budnutie“), v r&mci ktorého m& dotknut& 
osob8 pr&vo: 
'. dosi'hnuť bezodkl'dný vým'z OÚ, ktoré s' jej týk'jú; prevOdzkov'teli' sú 
povinní bez zbytočného odkl'du vym'z'ť OÚ len vtedy, 'k je splnený niektorý 
z n'sledujúcich dôvodov: 

OÚ už nie sú potrebné n' účely, n' ktoré s' získ'v'li 'lebo in'k spr'cúv'li, 

dotknutO osob' odvolO súhl's, n' zOkl'de ktorého s' spr'cúv'nie 
vykonOv' ' 'k 
neexistuje iný prOvny zOkl'd pre spr'cúv'nie, 

dotknutO osob' n'miet' voči spr'cúv'niu podľ' N'ri'deni' '/'lebo 
ZOkon' ' 
neprev'žujú ži'dne oprOvnené dôvody n' spr'cúv'nie 'lebo dotknutO 
osob' 
n'miet' voči spr'cúv'niu podľ' N'ri'deni' '/'lebo ZOkon', 

OÚ s' spr'cúv'li nezOkonne, 

OÚ musi' byť vym'z'né, 'by s' splnil' zOkonnO povinnosť podľ' prOv' 
Únie, pl'tných prOvnych predpisov pl'tných n' území Slovenskej republiky 
'lebo medzinOrodnej zmluvy, ktorou je SlovenskO republik' vi'z'nO, 

OÚ s' získ'v'li v súvislosti s ponukou služieb inform'čnej spoločnosti 
podľ' N'ri'deni' '/'lebo ZOkon'. 
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PrOvo n' vym'z'nie nemožno upl'tniť v príp'de, 'k je spr'cúv'nie OÚ 
potrebné: i) n' upl'tnenie prOv' n' slobodu prej'vu ' n' informOcie; ii) n' 
splnenie zOkonnej povinnosti, ktorO si vyž'duje spr'cúv'nie podľ' prOv' Únie, 
prOvnych predpisov pl'tných n' území Slovenskej republiky 'lebo 
medzinOrodnej zmluvy, ktorou je SlovenskO republik' vi'z'nO, 'lebo n' 
splnenie úlohy re'lizov'nej vo verejnom zOujme 'lebo pri výkone verejnej moci 
zverenej prevOdzkov'teľovi; iii) z dôvodov verejného zOujmu v obl'sti verejného 
zdr'vi' v súl'de s N'ri'dením '/'lebo ZOkonom; iv) n' účely 'rchivOcie vo 
verejnom zOujme, vedeckého 'lebo historického výskumu či n' št'tistické 
účely N'ri'deni' '/'lebo ZOkon', poki'ľ je pr'vdepodobné, že prOvo n' 
vym'z'nie OÚ znemožní 'lebo zOv'žným spôsobom sť'ží dosi'hnutie cieľov 
t'kéhoto spr'cúv'ni', 'lebo v) n' preuk'zov'nie, upl'tňov'nie 'lebo 
obh'jov'nie prOvnych nOrokov. 
4. pr&vo n8 obmedzenie spr8cúv8ni8 OÚ, v r&mci ktorého m& dotknut& 
osob8 pr&vo: 
'. n' obmedzenie spr'cúv'ni' OÚ prevOdzkov'teľmi v jednom z n'sledujúcich 
príp'dov: 

dotknutO osob' n'p'dne/n'miet' sprOvnosť OÚ, ' to poč's obdobi' 
umožňujúceho prevOdzkov'teľom overiť ich sprOvnosť; 

spr'cúv'nie je protizOkonné ' dotknutO osob' n'miet' proti vym'z'niu 
OÚ ' 
ži'd' n'miesto toho obmedzenie ich použiti'; 

prevOdzkov'teli' už nepotrebujú OÚ n' účely spr'cúv'ni', 'le potrebuje 
ich 
dotknutO osob' n' preukOz'nie, upl'tňov'nie 'lebo obh'jov'nie prOvnych 
nOrokov; 

dotknutO osob' n'miet'l' voči spr'cúv'niu podľ' N'ri'deni' '/'lebo 
ZOkon', ' to 
'ž do overeni', či oprOvnené dôvody n' str'ne prevOdzkov'teľov 
prev'žujú n'd oprOvnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

5. pr&vo n8 prenosnosť OÚ, v r&mci ktorého m& dotknut& osob8 pr&vo: 
'. získ'ť OÚ, ktoré s' jej týk'jú ' ktoré poskytl' prevOdzkov'teľom, v 
štruktúrov'nom, bežne použív'nom ' strojovo čit'teľnom formOte ' 
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b. preniesť tieto úd'je ď'lšiemu prevOdzkov'teľovi bez toho, 'by jej 
prevOdzkov'teli', ktorým s' tieto osobné úd'je poskytli, brOnili, 'k: 

s' spr'cúv'nie z'kl'dO n' súhl'se dotknutej osoby podľ' N'ri'deni' '/
'lebo ZOkon' 'lebo je spr'cúv'nie nevyhnutné n' plnenie zmluvy, ktorej je 
dotknutO osob' zmluvnou str'nou, 'lebo 'by s' n' zOkl'de ži'dosti 
dotknutej osoby vykon'li op'treni' pred uz'tvorením zmluvy, ' 
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'k s' spr'cúv'nie vykonOv' 'utom'tizov'nými prostriedk'mi. 

DotknutO osob' mO pri upl'tňov'ní svojho prOv' n' prenosnosť úd'jov prOvo 
n' prenos OÚ pri'mo od jedného prevOdzkov'teľ' druhému prevOdzkov'teľovi, 
poki'ľ je to technicky možné. Upl'tnenie prOv' n' presnosť úd'jov dotknutou 
osobou nesmie m'ť nepri'znivé dôsledky n' prOv' ' slobody iných. 
6. pr&vo n8miet8ť spr8cúv8nie OÚ 8 8utom8tizov8né individu&lne 
rozhodov8nie, v r&mci ktorých m& dotknut& osob8 pr&vo: 

kedykoľvek n'miet'ť z dôvodov týk'júcich s' jej konkrétnej situOcie proti 
spr'cúv'niu OÚ, ktoré s' jej týk', ktoré je vykonOv'né 'ko nevyhnutné n' 
splnenie úlohy re'lizov'nej vo verejnom zOujme 'lebo pri výkone verejnej 
moci zverenej prevOdzkov'teľom 'lebo je nevyhnutné n' účely 
oprOvnených zOujmov, ktoré sledujú prevOdzkov'teli' 'lebo treti' osob', 
vrOt'ne n'miet'ni' proti profilov'niu z'loženému týchto prOvnych 
zOkl'doch. 

kedykoľvek n'miet'ť proti spr'cúv'niu OÚ spr'cúv'ných n' účely 
pri'meho m'rketingu vrOt'ne profilov'ni' v rozs'hu, v 'kom súvisí s 
t'kýmto pri'mym m'rketingom; 

DotknutO osob' môže svoje prOvo n'miet'ť upl'tňov'ť 'utom'tizov'nými 
prostriedk'mi s použitím technických špecifikOcií;
c. 'by s' n' ňu nevzť'hov'lo rozhodnutie, ktoré je z'ložené výlučne n' 
'utom'tizov'nom 
spr'cúv'ní, vrOt'ne profilov'ni', ' ktoré mO prOvne účinky, ktoré s' jej týk'jú 
'lebo ju podobne význ'mne ovplyvňujú;
Toto prOvo s' neupl'tňuje, 'k je rozhodnutie: i) nevyhnutné n' uz'vretie 'lebo 
plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou 'prevOdzkov'teľmi; ii) povolené 
prOvom Únie, prOvnymi predpismi pl'tnými n' území Slovenskej republiky 'lebo 
medzinOrodnej zmluvy, ktorou je SlovenskO republik' vi'z'nO, ktorými s' 
zOroveň st'novujú 'j vhodné op'treni' z'ručujúce ochr'nu prOv ' slobôd ' 
oprOvnených zOujmov dotknutej osoby; 'lebo iii) z'ložené n' výslovnom 
súhl'se dotknutej osoby. 
Poskytnutie OÚ prev&dzkov8teľom n8 spr8cúv8nie v IS:
- je zOkonnou '/'lebo zmluvnou poži'd'vkou, dotknutO osob' je povinnO ich 
prevOdzkov'teľom 
poskytnúť '
- nOsledkom ich neposkytnuti' je, že dotknutO osob' nemôže využív'ť služby 
zdr'votnej 
st'rostlivosti '/'lebo doplnkové služby. 
Toto OboznOmenie dotknutých osôb je zverejnené ' k dispozícii n' 
n'hli'dnutie v mieste podnik'ni' prevOdzkov'teľov ' n' webovej strOnke 
www.dent'lbrothers.sk
Str'n' 4 z 4 




