
OCHRANA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV 

 

Ochrana osobných údajov je dôležitá.Používanie internetových  stránok je možné 

bez uvedenia osobných údajov. Ak však návštevník chce prostredníctvom našich 

webových stránok využívať naše špeciálne služby,spracovanie osobných údajov sa  

môže stať nevyhnutnosťou.Ak sa spracovanie osobných stáva nevyhnutným ,žiadame 

si a získavame výslovný súhlas návštevníka. 

 

MUDr.Jablonková Svetlana,odborná kožná lekárka so sídlom Hlavná 4,986 01 Fiľakovo, 

s pobočkou Kožnej ambulancie na Cintorínskej ulici číslo 18,984 01 Lučenec ako prevádz- 

kovateľ  Portálu www.jablonkova.sk / ďalej len „Prevádzkovateľ“ / garantuje bezpečnosť 

a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a  

Rady  / EÚ / č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č.18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. 

 

Osobné údaje sa vzťahujú na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej 

osoby.K  identifikovateľným údajom prináleží napríklad meno,identifikačné číslo, 

údaje o polohe,on line identifikátor  fyzickej osoby. 

 

Spracúvanie osobných údajov  je akákoľvek  operácia alebo súbor operácií vykonávaných 

s osobnými údajmi,alebo súboroch osobných údajov a to najčastejšie automatizovanými 

prostriedkami. 

 

 

 

http://www.jablonkova.sk/


Pravidlá ochrany súkromia 

1.a  Prístup do privátnych zón na našom Portály je podmienený registráciou. 

1.b. Registračné údaje budú slúžiť na spracovanie objednávok a ich potvrdenie,ktoré 

        bude Používateľovi automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v registrácií. 

1.c  Pri registrácií je Používateľ povinný poskytnúť o sebe pravdivé informácie,ktoré sa  

        následne budú používať pri komunikácií s ním. 

1.d  O zmene registračných údajov musí Používateľ upovedomiť  Prevádzkovateľa okam- 

        žite a to tým spôsobom,že si po prihlásení aktualizuje  svoje osobné údaje. 

1.e  Používateľ je povinný informovať  Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach,ktoré 

        môžu ohroziť  fukčnosť služby. 

 

 

2.a  Používateľ sa zaväzuje uviesť pravdivé a aktuálne informácie v registrácií o sebe 

        a postarať sa o ich aktualizáciu. 

2.b  Používateľ zodpovedá  Prevádzkovateľovi za všetky straty,ktoré mu vzniknú tým, že 

        úmyselne porušil niektoré z ustanovení. 

2.c   Používateľ je povinný uchovávať  prístupové meno a heslo do Portálu tak, aby nedošlo 

         k ich zneužitiu. 

2.d   Účasť v Portály  je dobrovoľná a používateľ má právo od využívania  Portálu kedykoľvek 

         odstúpiť. 

 

 

3.a  Používateľ  udeľuje Prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného  

        obsahu,textov,obchodných mien, ktoré autorizuje na svojom Portály pre ich použitie. 

3.b  Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv. 

 



4.a  Používateľ  súhlasí,že bude dodržiavať platné zákony a nariadenia vrátane Zákona o 

       Ochrane osobných údajov. 

4.b  Používateľ sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu a ani to nebude 

       nepravdivo tvrdiť alebo inak nesprávne popisovať. 

4.c  Používateľ súhlasí, že nebude využívať službu pre amorálne účely a ani poškodzovať 

       svojim obsahom meno inej fyzickej alebo právnickej osoby. 

 

 

5.a  V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel používania Portálu si Prevádzkovateľ  

        vyhradzuje právo na požiadanie orgánov  činných v trestnom konaní o poskytnutie 

        akýchkoľvek  informácií o Používateľovi,ktorý porušuje zákon a pravidlá. 

5.b  Používateľ sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom portálu propagovať alebo uverej- 

        ňovať  žiadny nezákonný,hanlivý,urážlivý,výhražný , či rasovo a etnicky orientovaný  

        znepokojujúci  materiál. 

5.c  Používateľ súhlasí, že nebude žiadnym  spôsobom distribuovať súbory obsahujúce vírusy  

       poškodené súbory alebo software,ktorý by poškodil činnosť počítača a nebude používať 

       žiadne zariadenia a ani žiadne automatizované prostriedky pomocou ktorých by narúšal 

       riadnu prevádzku Portálu. 

 

 

6.a  V prípade, že Používateľ  zverejní a sprístupní informácie,ktoré narušujú autorské práva 

        tretej strany,môže Prevádzkovateľ ukončiť prístup k jeho službám a pritom  

        Prevádzkovateľ  nenesie žiadnu zodpovednosť  za takto vzniknuté  škody.Následne môže  

        Prevádzkovateľ okamžite ukončiť  Používateľovi prístup k službe. 

 

 



             Ochrana osobných údajov 

 

       Portál  nezhromažďuje  žiadne osobné údaje,ktoré by mohli identifikovať 

       špecifickú osobu ,okrem prípadu,kedy ich táto osoba dobrovoľne poskytne Portálu. 

 

Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú sprístupňované tretím osobám, 

 

výnimkou sú údaje,ktoré  Používateľ nechá dobrovoľne voľne prístupné pre 

 

návštevníkov  Portálu. 

 

 

Odoslaním údajov nutných k registrácii do Portálu Používateľ vyjadruje svoj 

 

súhlas so spracovaním osobných údajov v znení  Zákona č.52/1998 Z.z. o 

 

Ochrane  osobných údajov v informačných systémoch. 

 

 

 

7.a  Používateľ môže ukončiť službu kedykoľvek bez udania dôvodu  a to s okamžitou 

       platnosťou od doručenia Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľovi  zašle žiadosť  o zrušenie 

       registrácie e-mailom,kde uvedie svoje prístupové údaje a po overení identity   

       Používateľa  následne  Prevádzkovateľ  zruší registráciu Používateľa. 

 

Všetky právne vzťahy ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa 

riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.Vo veciach neošetre- 

ných týmito  Obchodnými podmienkami  je umožnené použitie príslušných zákonov 

a ustanovení podľa Občianskeho zákoníka. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť. 

 

 

 

 

 

V Lučenci 1.apríla 2019                                  MUDr.Jablonková Svetlana 


