
Pravidlá ochrany osobných údajov 
vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, 

 Nariadenie“) a  ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon“) 

 

V rámci osobných údajov a Pri 
  údajov 

budú vysvetlené v týchto 
Pravidlá ochrany osobných údajov“). Tieto Pravidlá 

 
 

, v súlade s Nariadením a ákonom. 

 
otázky, týkajúce sa informácii o a 

   zl

 
alebo  pre niektorý z  v týchto Pravidlách ochrany 
osobných údajov rozumiete, 
akým spôsobom sú tieto 

v poskytovaní odpovedí n . 

I.  
 

IBSA Slovakia s.r.o.  
7 Bratislava, Slovenská republika 

  745 
zapísaná v  
zastúpená: MUDr. , prokurista  
 

“ my naše“) 
 

II. Kontaktné údaje 
 

:   7 Bratislava, Slovenská republika 
Telefonický kontakt:  
E-mail:   ibsa@ibsa.sk 

 
III. Dotknutá osoba 

 
Dotknutou osobou sa rozumie: 

 aký  – , 
ktorý sa zaregistruje   alebo  za 

lom získania podrobných informácii o produktoch z . 
  alebo  

 



IV. Osobné údaje, ktoré  
 

Spôsob získania osobných údajov 

 
Kategórie získavaných osobných 

údajov 
 

Registrácia získania podrobných 
informácii o produktoch z  

 
V prípade, ak sa rozhodnete 

 alebo  

 
  
 -mailová adresa 
 Kód lekára/lekárnika 
 prihlasovacie údaje (prihlasovacie 

meno/e-mail a heslo) 
 

 
Vyplnenie kontaktného formulára 

 
V prípade, ak vyplníte kontaktný formulár na 

 alebo  

 
 

  priezvisko 
  
 -mailová adresa 

 
 

alebo  
 

 
 I

prehliadania ebových stránok 

ch reklám (vrátane reklám na 
 

 Informácie o zariadeniach, prostredníctvom 
s

identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu 

stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na 

prihlásení) 
 

 
V.  

a právny základ spracúvania osobných údajov 
 

informujeme 
 

 

 
Právny základ spracúvania osobných 

údajov 
 

 
na to, aby sme 

Vám mohli poskytnú  Vám podrobné informácie 
k produktom/tovarom z e 

 in
, a 

 

 Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou 
 

 



 
 

, ktoré nám poskytnete pri 
registrácii 

ponukách produktov/tovaru , 
a to prostredníctvom správ zasielaných e-
mailom
katalógu s pon  zasielaného 

. 
skvalitnenie  produktov, 

 a vzájomnej komunikácie, napríklad 
údaje, ktoré ste nám zaslali spolu s otázkami, 

 
 produktoch, 

Vám mohli o ktoré by ste 
. 

 

 Oprávnený záujem 
 

 

né informácie o 

nájdete v súborov cookie 
a iných internetových technológií. 
 
 

 Oprávnený záujem 
 

 

Niektoré spôsoby  Vašich osobných údajov sú né na tzv. oprávnených 
záujmoch našej  ktoré   
 
  
  
 V  
 , resp. 

starostlivosti  
  

 

Pravidlách ochrany osobných údajov dôsled

nadv
 

VI. Kategórie príjemcov osobných údajov 
 

osobných údajov a  (napr. marketing), ak im na to sami 
neudelíte výslovný súhlas. Osobné údaje, ktoré i poskytovatelia 



nevyhnutne potrebujú k poskytovaniu  
poskytujú nasledov : 
 
 práva 

) 
  v prípade potreby, 
  v prípade potreby,  
  

komunikáciu vrátane informácií  
 

 zníkov,  
 ,  
 . 

 
 a iným orgánom verejnej moci a 

správy, a to 
 

VII. Poskytnutie osobných údajov 
 

Nie ste povinný/á osobné údaje sú nevyhnutné 
pre  o /tovaroch. V prípade, ak nám niektoré 

 niektoré informácie o 
produktoch/tovaroch, ktoré , alebo iné informácie, ktoré poskytujeme len 

.  
 

VIII.  Doba uchovávania osobných údajov 
 

, preukázania, obhajovania 
a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov Vás ako 

sobných údajov pre prípad potreby preukázania, 
 

IX. Práva dotknutej osoby  
 
V zmysle ustanovenia  

1.  
Máte právo: 

a. 
osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy 

  
b. 

profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom  
c. ak sa osobn

 
plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. 

 
2. Právo na prístup k  osobným údajom 



adresovanej kontaktnej osobe e-mailom alebo máte právo  kópiu 
osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak te o iný 
spôsob poskytnutia osobných údajov. 

 Právo na opravu osobných údajov 
Máte právo na to, aby sme i nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás 

spracúvania osobných údajov máte  doplnenie 
neúplných osobných údajov. 

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) 
Máte právo, aby sme i osobné údaje v prípade, ak: 

a.  
b. odvoláte 

 
c. IX. 1. 

písm. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov 
z dôvodov 

uvedených v bode IX. 1. písm. b. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov  
d.  osobné údaje sa  
e.  

Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky. 
 

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie  osobných údajov v prípade, ak: 

a. ste napadli nám 
 

b. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov  te 
 

c. nepotrebujeme  ely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na 
 

d.  bode 
X. 1. písm. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, 

. 
 

6.  
Máte ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli 

te 
sme Vám v tom bránili, ak: 

a.  súhlase alebo na zmluve  
b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 
7.  

V prípade, ak sa budete h práv pri spracúvaní osobných 

údajov, máte 
. 

 
X.  Uplatnenie práv  

oslovením kontaktnej osoby uvedenej v bode 
II. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to písomne alebo e-mailom
ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 

-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk   .  



ako dotknutej osoby 
zákonom.  

XI. Zmena pravidiel ochrany osobných údajov 

Tieto Pravidlá to zmena alebo 

 

 
 


