
 

 IČO: 35 681 462  

DIČ: 2020812343  

IČ DPH: SK2020812343 

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel Sro, vložka číslo: 10184/B 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK96 0900 0000 0001 7034 8026 

BIC: GIBASKBX 

POČ  
Žiadosť o doručovanie 

stomických pomôcok do miesta bydliska pacienta 
Asistenčná služba pobočky Lekárne sv. Alžbety, Špitálska 7, Bratislava  

 
Dolu podpísaný/á týmto žiadam Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., IČO: 35 681 462, so sídlom Heydukova 

10, 812 50 Bratislava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd.: Sro, vložke č. 10184/B 
(ďalej len ako „OÚSA“), o zabezpečenie doručovania predpísaných stomických pomôcok do miesta môjho 
bydliska. 

Zároveň sa zaväzujem stomické pomôcky doručené na adresu doručenia prevziať resp. poverujem na prevzatie 
doručených stomických pomôcok nižšie uvedené osoby.  

Beriem na vedomie, že zabezpečenie doručovania stomických pomôcok je bezplatné. Ak však nebudem na 
adrese doručenia opakovane zastihnutý/á alebo doručené stomické pomôcky odmietnem prevziať resp. nebudú 
zastihnuté alebo doručené stomické pomôcky odmietnu prevziať mnou poverené nižšie uvedené osoby,  beriem ne 
vedomie, že OÚSA má nárok na náhradu príslušných poplatkov za prepravu zásielky zo sídla OÚSA na mnou uvedenú 
adresu doručenia, ako aj sadzbu za prepravu zásielky späť do sídla OÚSA.  

O akomkoľvek poškodení, zničení, strate alebo omeškaní zásielky budem bezodkladne informovať OÚSA 
najneskôr však do 2 pracovných dní nasledujúcich po plánovanom termíne doručenia zásielky, a to telefonicky na tel. č.: 
02/52637939 alebo mailom na adrese: plekaren@ousa.sk. 

Vyhlasujem, že nižšie uvedené údaje sú správne a pravdivé. V prípade akejkoľvek zmeny nižšie uvedených 
údajov, najmä zmeny miesta bydliska alebo telefónneho čísla, alebo v prípade, že  o doručovanie stomických pomôcok 
už nebudem mať záujem, budem o tom OÚSA informovať telefonicky na tel. č.:  02/52637939 alebo mailom na adrese: 
plekaren@ousa.sk.  

 
1/ Originál žiadosti:  pacient   
2/ Kópia žiadosti: lekáreň 
V prípade, že máte doplňujúce otázky k asistenčnej službe lekárne, zavolajte na tel.: 02/52637939 alebo napíšte na 
adresu: plekaren@ousa.sk. Originál tejto žiadosti slúži tiež ako doklad na prevzatie zásielky pre doručovateľa v prípade, 
že pacient poverí inú osobu na prevzatie zásielky. 

 
Dátum: 

 

 

 
Meno a priezvisko pacienta: 
 

 

 

Presná adresa doručenia: 
(ulica, súpisné alebo 
orientačné číslo, obec, PSČ) 

 

 

 
Telefonický kontakt 
(musí byť uvedený): 

 

 

Osoby oprávnené na 
prevzatie okrem pacienta: 
(s uvedením vzťahu 
k pacientovi) 

 

 
Poznámka: 

 

 

 
Podpis pracovníka OÚSA: 

 

 

 
Podpis objednávateľa: 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
Dolu podpísaný/á:  
meno a priezvisko: .............................................................................................................................................................. 
bytom: ................................................................................................................................................................................. 
tel.: ...................................................................................................................................................................................... 
 
 týmto výslovne dávam spoločnosti Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., IČO: 35 681 462, so sídlom 
Heydukova 10, 812 50 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd.: Sro, vložke č. 
10184/B (ďalej len ako „OÚSA“), súhlas so spracovaním mojich osobných údajov obsiahnutých v tejto Žiadosti, a 
to za účelom úspešného doručovania  stomických pomôcok, ktoré som si objednal/a, do miesta môjho bydliska.  Osobné 
údaje nebudú použité na iný ako uvedený účel. 

Týmto zároveň dávam OÚSA súhlas s poskytnutím osobných údajov uvedených v tomto súhlase 
doručovateľskej spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o., IČO: 31 329 217, so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 
Ivanka pri Dunaji, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd.: Sro, vložke č. 3215/B, 
prostredníctvom ktorej OÚSA vykoná doručenie stomických pomôcok do miesta môjho bydliska. 

Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, do môjho odvolania resp. do skončenia účelu spracovania osobných 
údajov. 

Zároveň vyhlasujem, že mi ako dotknutej osobe bolo poskytnuté poučenie v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 
Z.z. uvedené v prílohe tohto súhlasu.  
 
 
V Bratislave, dňa ................................ 
 
 
 
        ................................................... 
                          podpis 
 

 
 
 
Príloha: Poučenie dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z.  
 
 
 
 

 
Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

 
1.  
Podľa ustanovenia § 28  ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. ma dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od 
prevádzkovateľa vyžadovať: 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu 

podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba 
oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania, 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady 

obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ 

spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 
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Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného 
zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných 
osôb. 
  
2. 
Podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo u 
prevádzkovateľa namietať voči: 
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu 

bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z na účely priameho marketingu 

v poštovom styku, alebo 
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z na účely priameho 

marketingu. 
  
3. 
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa 
kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 
122/2013 Z.z vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a 
právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov 
poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, 
prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu 
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 
  
4. 
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa 
kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný 
dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. 
Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od 
automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že 
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia 
prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. Dotknutá osoba nemá toto 
právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených 
záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov 
prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe 
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 
  
5.  
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo: 
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto 

zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní 
odo dňa jej odoslania, 

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto 
vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať 
dotknutej osobe, 

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať 
prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. 

  
6.  
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie 
konania o ochrane osobných údajov. 
 
7.  
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak 
dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 
 
 
 
 
 

 


