
Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť CORD BLOOD CENTER, s.r.o., Košická 10, 821 09  Bratislava, ako prevádzkovateľ osobných údajov  

(ďalej len „CORD BLOOD CENTER“, alebo „prevádzkovateľ“ ) si mimoriadne váži dôveru svojich klientov. Súčasne 

si je CORD BLOOD CENTER plne vedomý mimoriadnej citlivosti akýchkoľvek neverejných údajov sprístupnených 

alebo poskytnutých zo strany tretích osôb, svojich klientov, osobitnej povahy jeho činnosti a diskrétnosti vzájomných 

vzťahov so svojimi klientmi. Vychádzajúc z uvedeného a pri plnom rešpektovaní príslušných zákonných požiadaviek 

CORD BLOOD CENTER uplatňuje nasledovné zásady ochrany súkromia a ochrany osobných údajov. 

1. S akýmkoľvek neverejným údajom poskytnutým alebo sprístupneným akoukoľvek osobou, klientom sa nakladá 

ako s dôverným údajom, resp. ako s osobným údajom. Výnimku predstavuje iba konanie potrebné na dodržiavanie 

príslušných povinností uložených CORD BLOOD CENTER právnymi predpismi (napr. povinné postupy pri 

predchádzaní šírenia infekčnými a nákazlivými chorobami, povinnosť poskytnúť súčinnosť príslušným orgánom 

verejnej moci a pod.) 

2. Získané neverejné osobné alebo iné údaje sú využívané výlučne v rozsahu a na účely potrebnom na realizáciu 

príslušného vzťahu s daným subjektom, klientom (napr. spracovanie a uskladnenie krvotvorných buniek z 

pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka). Získané údaje sú spracúvané primárne CORD BLOOD CENTER a iba v 

prípade potreby, sú tieto údaje spracúvané spolupracujúcimi subjektmi ako sprostredkovateľmi  osobných  údajov, 

ktorý osobné údaje spracúvajú v mene prevádzkovateľa pri plnom rešpektovaní ochrany súkromia dotknutých osôb a 

ochrany ich osobných údajov. Sprostredkovateľmi osobných údajov sú nasledovné spoločnosti: (najmä Slovenský 

register placentárnych krvotvorných buniek, o.z. Eurocord-Slovakia, Dúbravská cesta 9, 841 04  Bratislava)  

3. Poskytnuté alebo sprístupnené verejné a neverejné údaje, nie sú bez existencie zákonnej povinnosti (viz. bod 

1.) odplatne ako ani bezodplatne poskytované inému ako spolupracujúcemu subjektu v zmysle predchádzajúceho 

bodu. 

4. Klient, (ďalej len „dotknutá osoba“, alebo „klient“) poskytnutím osobných údajov a kliknutím na ikonu súhlasu 

dobrovoľne udeľuje v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so 

spracúvaním všetkých poskytnutých osobných údajov (osobné údaje dotknutej osoby, dieťaťa a prípadne otca 

dieťaťa), a to mena, priezviska, adresy, údaje o tehotenstve. Súhlas sa udeľuje na zaradenie osobných údajov do 

databáz CORD BLOOD CENTER a k ich využívaniu v súvislosti     s komunikáciou s dotyčnou osobou, odberom 

pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka, ich spracovaním a uskladnením a s tým súvisiacimi úkonmi. CORD BLOOD 

CENTER má postavenie prevádzkovateľa    v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na 20 rokov, resp. na dobu dosiahnutia účelu 

spracúvania osobných údajov a je ho možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje, až kým udelený súhlas nebude odvolaný podľa 

predchádzajúcej vety, resp. kým nebude dosiahnutý účel spracúvania osobných údajov. Spracúvané osobné údaje 

je CORD BLOOD CENTER oprávnený poskytnúť tretej osobe výlučne v súvislosti s ich spracúvaním podľa bodu 2 

vyššie. Za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu udeľuje dotknutá osoba aj súhlas na spracúvanie iných 

poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobného údaju. Práva dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 20 

zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov uvedené na http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/Uplne_znenie_428_2002.pdf 

sú garantované každej dotknutej osobe. V prípade ak klient poskytne osobné údaje tretích osôb, najmä otca dieťaťa 

CORD BLOOD CENTER za účelom  spracúvania osobných údajov tretích osôb spoločnosťou CORD BLOOD 

CENTER, zodpovedá za to, že, mu bol udelený súhlas týchto tretích osôb na poskytnutie ich osobných údajov na 

spracúvanie spoločnosťou CORD BLOOD CENTER za účelom uvedeným v tomto dokumente. 

5. V prípade ak dotknutá osoba v budúcnosti udelí akýkoľvek ďalší súhlas na spracúvanie osobných údajov a 

nakladanie s inými dôvernými skutočnosťami (napr. tým že podpíše Informovaný súhlas či uzatvorí s CORD BLOOD 

CENTER príslušnú zmluvu) má sa za to, že od tohto momentu sa práva a povinnosti CORD BLOOD CENTER riadia 

znením a rozsahom udeleného súhlasu. 

Pokiaľ mu to neukladá osobitný zákon, CORD BLOOD CENTER z vlastnej iniciatívy nevyhľadáva a nespracúva 

osobné údaje alebo iné neverejné údaje týkajúce sa akejkoľvek osoby. V prípade ak však aj napriek tomu dôjde k 

náhodnému získaniu akéhokoľvek osobného alebo iného neverejného údaju, týkajúceho sa akejkoľvek osoby, 

CORD BLOOD CENTER tento ďalej nespracúva, zlikviduje ho a koná akoby k jeho získaniu nedošlo. 

http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/Uplne_znenie_428_2002.pdf

