PLNÁ MOC
Meno:
Rodné číslo:
Bytom:
Telefónne číslo:
E-mail:
(ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto udeľuje plnú moc spoločnosti:
TIMED, s.r.o., IČO: 00 602 175, so sídlom Trnavská cesta 112, Bratislava 821 01, Slovenská
republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
239/B (ďalej len „Splnomocnenec“),
aby v jeho mene a v súlade s obchodnými podmienkami Splnomocnenca zabezpečil prepravu
akejkoľvek z nižšie uvedených zdravotníckych pomôcok predpísanej na základe poukazov
vydaných Splnomocniteľovi jeho zdravotníckym pracovníkom:
• Systém na neinvazívne sledovanie glykémie FreeStyle Libre Flash, čítačka- súprava
s čítačkou, kód: D 99161, výrobca: Abbott Diabetes Care Limited;
• Systém na neinvazívne sledovanie glykémie FreeStyle Libre Flash, senzor - súprava
so snímačom, kód: D 99162, výrobca: Abbott Diabetes Care Limited;
na adresu Splnomocniteľa:
Táto plná moc je účinná po dobu jedného roka odo dňa jej udelenia.

V

dňa
Súhlasím so spracovaním informácií o tom, že mi bola
predpísaná niektorá z vyššie uvedených zdravotníckych
pomôcok (t.j. informácií týkajúcich sa môjho
zdravotného stavu).

Splnomocniteľ

(zaškrtnite, ak udeľujete súhlas)
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH
ÚDAJOV SÚ UVEDENÉ ĎALEJ
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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Splnomocnenec bude, ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracúvať Vaše osobné údaje, a to spôsobom
a v rozsahu stanovenom nižšie.
1. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Splnomocnenec bude spracúvať Vaše osobné údaje, a to najmä nasledujúce: Vaše meno a priezvisko, Váš dátum
narodenia, Vašu adresu, Vaše telefónne číslo, Váš e-mail. Ďalej budú spracúvané informácie vyplývajúce z Vám vystaveného poukazu na zdravotnícke pomôcky a ďalšie informácie nevyhnutné na zabezpečenie doručenia týchto zdravotníckych pomôcok na základe plnej moci, ktorú ste udelili Splnomocnencovi. Tieto údaje môžu pochádzať priamo od Vás
alebo od osôb, ktorým ich oznámite v súvislosti s uvedenou plnou mocou.
2. PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACÚVANIE
Splnomocnenec spracúva Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov:
− spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a na základe ktorej Vám Splnomocnenec
zabezpečuje doručenie zdravotníckych pomôcok;
− spracúvanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Splnomocnenca vzťahuje;
− spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Splnomocnenca, a to konkrétne na účely priameho
marketingu s ponukou obdobného tovaru alebo služieb, ktoré Vám Splnomocnenec už poskytoval v zmyslu zákona
č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách;
− osobné údaje týkajúce sa Vášho zdravotného stavu (údaj o tom, že Vám bol vystavený poukaz na určitú zdravotnícku
pomôcku) sú spracúvané na základe Vášho súhlasu.
3. ÚČEL SPRACÚVANIA
Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom zabezpečenia doručenia zdravotníckych pomôcok na základe plnej
moci, ktorú ste udelili Splnomocnencovi, a ďalej kvôli ponukám obdobného tovaru alebo služieb, ktoré Vám Splnomocnenec už poskytoval.
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom nedochádza zo strany Splnomocnenca k automatizovanému rozhodovaniu ani
proﬁlovaniu.
4. AKO DLHO SI SPLNOMOCNENEC UCHOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Osobné údaje budú uchovávané iba na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré boli zhromaždené, a to
v súlade s miestnymi zákonmi a ďalšími právnymi predpismi.
5. ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Splnomocnenec rozhoduje o tom, prečo a ako sa s Vašimi osobnými údajmi pracuje. Splnomocnenec môže poskytnúť
Vaše osobné údaje spoločnostiam, ktoré poskytujú služby za Splnomocnenca (napr. prepravné služby) a ktoré s Vašimi
osobnými údajmi pracujú ako sprostredkovatelia.
Splnomocnenec môže Vaše osobné údaje ďalej poskytnúť štátnym orgánom alebo tretím stranám, ak má takú zákonnú
povinnosť.
Splnomocnenec nemá v úmysle preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.
6. OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Splnomocnenec zaistí primerané a vhodné fyzické, administratívne a technické záruky na ochranu Vašich osobných
údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenami alebo zničením.
7. VAŠE PRÁVA
Právne predpisy na ochranu osobných údajov Vám zaručujú rôzne práva v oblasti ochrany osobných údajov. V rozsahu,
v akom Vám to garantujú predpisy na ochranu osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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), od nás môžete požadovať (i) prístup
k Vašim osobným údajom, (ii) obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a (iii) ich vymazanie, (iv) ich opravu,
(v) ďalej môžete namietať proti ich spracúvaniu a (vi) môžete využiť právo na ich prenosnosť. V prípade, že sú osobné
údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv
na zákonnosť spracúvania založenú na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás
týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane proﬁlovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Ak namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracúvané.
Na uplatnenie akéhokoľvek z týchto práv nás kontaktujte. Ak by ste sa domnievali, že spracúvaním Vašich osobných
údajov porušujeme právne predpisy, môžete podať sťažnosť na národnom dozornom úrade (pre Slovenskú republiku
– Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Môžete nás kontaktovať
na Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, timed@timed.sk, tel.: 02/48209511.
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