Pečiatka registrujúceho lekára*/ A regisztráló orvos pecsétje*

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV V PROGRAME DÔVERAPOMÁHA
HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ A DÔVERAPOMÁHA
PROGRAMBAN
Meno/Keresztnév* …………………………………………….. Priezvisko/Vezetéknév* ……………………………………………………………….……
Rodné číslo/IČP**/Személyi szám/IČP** ……………………………………………………………………
Adresa: Trvalý pobyt/Állandó lakcím
Ulica/Utca ……………………………………………………………………..…………………. Číslo domu/Szám ……………………..………….…..
Mesto/obec/Város ……………………………………….……………….……………………………………… PSČ/PISZ ……..................................
Telefónne číslo/Telefonszám* ……………….………………………… E-mail …….........................................................................
* Povinné údaje/Kötelező adatok; * * Povinný údaj: rodné číslo alebo identifikačné číslo poistenca/ Kötelző adat: személyi szám vagy a biztosított azonosító
száma(IČP)

Svojím podpisom a zaškrtnutím príslušného bodu udeľujem dobrovoľne v zmysle článku 6 ods . 1 písm . a) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“Nariadenie”) spoločnosti DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s ., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1 , oddiel Sa, vložka č . 3627/B (ďalej len “Prevádzkovateľ”) nasledovné súhlasy so spracovaním osobných údajov:
/Aláírásommal és a megfelelő mező bejelölésével, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, 2016. április 27-én kelt rendelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: “Rendelet”) 6. cikkelyének 1. bekezdés a) pontja értelmében
önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a DÔVERA Egészségbiztosító a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Cégjegyzékszám: 35 942 436,
bejegyezve a Pozsony I Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz: Sa, betétszám: 3627/B alatt (a továbbiakban: “Szolgáltató“)
a következőképpen dolgozza fel személyi adataimat:/
a) súhlas na spracovanie mojich osobných údajov za účelom účasti v Programe v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo poistenca, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o ošetrujúcich poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti v Programe, údaje získané odberom kompletnej anamnézy a klinickým vyšetrením, závery
vyšetrení, nálezy, výsledky vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o závislostiach, alergiách,
sociálnych a psychologických aspektoch mojich ochorení, údaje o vykázanej zdravotnej starostlivosti, údaje o užívaných
liekoch, informácie o priebehu liečby, údaje o priebehu, limitoch a výsledkoch mojej účasti v Programe, údaje o cieľoch a
plánoch mojej liečby, vrátane termínov plánovaných vyšetrení v rámci objednávkového systému a údajov z bonusového
programu (“Osobné údaje”). Osobné údaje sa poskytnú aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj dalším osobám
zúčastneným v Programe, pričom zoznam týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dalších osôb zúčastnených v
Programe je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa (“Tretie osoby”).
/a) hozzájárulok személyi adataim feldolgozásához a Programban való részvétel céljából, a következő terjedelemben: keresztnév,
vezetéknév, állandó lakcím, személyi azonosító szám, a biztosított azonosító száma, e-mail cím, telefonszám, a kezelő egészségügyi
szolgáltatók adatai a Programban, a teljes kórtörténet és klinikai vizsgálat elvégzésével kapott adatok, zárójelentések, leletek, a közös
vizsgálati és terápiás összetevők vizsgálatának eredményei, függőségekről és allergiákról, betegségem társadalmi és pszichológiai
aspektusairól szóló adatok, a bejelentett egészségügyi ellátás adatai, a használt gyógyszerekről szóló adatok, a kezelés folyamatáról
szóló adatok, a Programban való részvételem előrehaladásáról, korlátairól és eredményeiről, valamint a gyógykezelésem céljairól és
terveiről szóló adatok, beleértve a tervezett kivizsgálások dátumát az ütemezési rendszerben és a bónusz program adatait (“Személyi
adatok”). A személyi adatokat az egészségügyi szolgáltatók, valamint a Programban részt vevő más személyek számára is megadják,
ezen egészségügyi szolgáltatók és a Programban részt vevő más személyek jegyzékét pedig az Szolgáltató honlapján (“Harmadik
felek”) teszik közzé./
b) súhlas Prevádzkovateľovi a každej Tretej osobe na spracovanie Osobných údajov za účelom aktívneho oslovovania a
kontaktovania rôznymi formami a prostriedkami (napr. osobne, elektronickou poštou v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, poštou a pod.) v súvislosti s realizáciou Programu.
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/b) hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató és minden harmadik személy feldolgozza a személyi adatokat a különböző formákban és
eszközökkel történő aktív megkeresés és kapcsolatfelvétel céljából (pl. személyesen, elektronikus postán a 351/2011-es törvény az
elektronikus kommunikációról és módosításai értelmében, postán stb.) a Program megvalósításával kapcsolatban./
DôveraPomáha je program Prevádzkovateľa, ktorý predstavuje integrovaný systém zabezpečenia zdravotnej starostlivosti
postavený na princípoch riadenej zdravotnej starostlivosti a pozitívnej motivácie poistenca k aktívnej starostlivosti o svoje
zdravie. Jeho súčasťou sú aj programy pre chronicky chorých pacientov. Účelom Programu je zlepšiť podmienky na
poskytovanie kvalitnej a účelnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov prostredníctvom spolupráce Prevádzkovateľa s
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zapojenými v Programe. Program má zároveň za cieľ informovať poistencov a
motivovať ich k zdravému spôsobu života, udržovaniu a zlepšovaniu zdravotného stavu, dodržiavaniu liečebného režimu a
účelnému čerpaniu zdravotnej starostlivosti.
/A DôveraPomáha a Szolgáltató programja, az egészségügyi ellátás biztosításának integrált rendszere, amelynek alapelvei az
irányított betegellátás és a biztosított pozitív motiválása egészsége iránti aktív gondoskodásáról. Emellett krónikus betegek számára
is tartalmaz programokat. A Program célja, hogy javítsa a biztosítottak minőségi és hatékony egészségügyi ellátásának feltételeit a
Szolgáltató és a programban részt vevő egészségügyi szolgáltatókkal folytatott együttműködésen keresztül. Ugyanakkor a Program
célja a biztosítottak tájékoztatása, motiválása az egészséges életmódra, az egészségi állapotuk fenntartására és javítására, a kezelési
rend betartására és az egészségügyi ellátás hatékony alkalmazására./
Súhlasy udeľujem na dobu trvania Programu. Beriem na vedomie, že každý súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať
doručením odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla. Beriem na vedomie, že odvolaním súhlasu uvedeného
pod písmenom a) zaniká moja účasť v programoch pre chronicky chorých pacientov, pokiaľ som v nich zapojený/á.
/Hozzájárulásomat a Program futamidejére adom meg. Tudomásul veszem, hogy összes hozzájárulásomat bármikor írásban
visszavonhatom a hozzájárulás visszavonásának kézbesítésével a Szolgáltató székhelyének címére. Tudomásul veszem, hogy az a)
pont alatt megadott hozzájárulásom visszavonásával megszűnik részvételem a krónikus betegeknek szánt programokban is,
amennyiben ezekbe bekapcsolódtam./
Vyhlasujem, že som pri udelení súhlasov zvážil/a a aktívne využil/a možnosť odmietnuť konkrétne účely. Svojím podpisom
potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje v tomto dokumente sú pravdivé. U Prevádzkovateľa môžem pristupovať k
svojim osobným údajom, ktoré spracováva, a požadovať ich opravu alebo doplnenie . Potvrdzujem, že som bol informovaný
o podrobnostiach spracovávania mojich osobných údajov v rámci mojej účasti v Programe.
/Kijelentem, hogy a hozzájárulásom megadásakor megfontoltam és aktívan felhasználtam a meghatározott célok elutasításának
lehetőségét. Aláírásommal igazolom, hogy az összes, általam ebben a dokumentumban megadott adat valós. A Szolgáltatónál
hozzáférhetek az általa feldogozott személyi adataimhoz, s követelhetem azok kijavítását vagy módosítását. Igazolom, hogy
tájékoztattak a személyi adataim feldolgozásának részleteiről a Programban való részvételem keretében./

V/Kelt .................................................................. dňa/Dátum ……………………………………….

……………………………………………………..……………………………..
podpis/aláirás
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POTVRDENIE O ZAPOJENÍ DO PROGRAMU DÔVERAPOMÁHA DIABETIKOM
IGAZOLÁS A CUKORBETEG ÁLTAL A DÔVERAPOMÁHA PROGRAMHOZ CSATLAKOZÁSRÓL
Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zapojiť do unikátneho programu DôveraPomáha diabetikom. Jeho cieľom je zlepšiť kvalitu
Vášho života. Prostredníctvom lepšej organizácie zdravotnej starostlivosti a bezplatnej edukácie Vám pomôžeme viesť
plnohodnotný život s cukrovkou.
/Örömünkre szolgál, hogy eldöntötte, bekapcsolódik a különleges DôveraPomáha diabetikom programba. A program célja az Ön
életminőségének javítása. Az egészségügyi ellátás jobb koordinációjával és ingyenes oktatással segítünk Önnek, hogy
cukorbetegséggel is teljes értékű életet élhessen./
Súhlas ste udelili na dobu trvania Programu. Každý svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania
súhlasu do sídla Dôvery.
/Hozzájárulását a Program teljes futamidejére adta meg. Összes hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja a hozzájárulás
visszavonásának kézbesítésével a Dôvera székhelyének címére./
Tento súhlas platí pre celý program DôveraPomáha a umožňuje Dôvere predovšetkým:
a) Zbierať a spracúvať údaje od Vašich ošetrujúcich lekárov, ktorí sú v programe zapojení. Ide napríklad o výsledky týkajúce
sa Vašej choroby, objednávky na presný termín, atď. Údaje sú uložené na zabezpečených úložiskách.
b) Zozbierané údaje distribuovať Vašim ostatným ošetrujúcim lekárom, pokiaľ je dôvod na ich poskytnutie príslušnému
lekárovi, teda pokiaľ sa ho príslušný údaj týka. Tieto údaje nájdu lekári v uzamknutej časti Elektronickej pobočky.
/Hozzájárulása érvényes a teljes DôveraPomáha programra, és lehetővé teszi a Dôverának mindenek előtt:
a) Az Ön adatainak begyűjtését és feldolgozását azon kezelőorvosoktól, akik a programban részt vesznek. Ilyenek pl. az Ön
kezelésével kapcsolatos vizsgálati eredmények, előjegyzett időpontok, stb. Az adatokat biztonságos tárhelyen tároljuk.
b) Az összegyűjtött adatok továbbítását az Ön többi kezelőorvosának, amennyiben továbbításuk az adott orvosnak indokolt, tehát
ha az adott adat érinti őt. Az orvosok ezekhez az adatokhoz a zárt Elektronikus fiókban férnek hozzá./
Udelený súhlas zároveň umožňuje Dôvere kontaktovať Vás na účely programu DôveraPomáha. Plné znenie súhlasu nájdete
na webovej stránke programu DôveraPomáha diabetikom www.dovera.sk/cukrovka.
/A hozzájárulás lehetővé teszi, hogy a Dôvera Egészségbiztosító a DôveraPomáha program keretében kapcsolatba lépjen Önnel.
A hozzájárulás teljes szövegét a DôveraPomáha diabetikom program weboldalán www.dovera.sk/cukrovka találja./
Po zapojení sa do programu DôveraPomáha diabetikom prebieha Vaša liečba veľmi podobne ako doteraz u Vašich lekárov.
Váš ošetrujúci lekár vďaka účasti v programe navyše získava moderné nástroje na motiváciu a lepšiu liečbu pacienta. Získa
o Vás lepšie informácie a môže lepšie komunikovať s ostatnými lekármi, ktorí sa o Vás starajú.
/A DôveraPomáha diabetikom programba való bekapcsolódása után a kezelés továbbra is hasonlóan zajlik orvosainál, mint eddig. Mi
több, kezelőorvosa a programban való részvételének köszönhetően modern eszközökhöz jut, amelyek elősegítik a páciens motivációját
és jobb kezelését. Kezelőorvosa jobb információkhoz jut az Ön állapotáról, valamint jobban tud kommunikálni az Önt kezelő többi
orvossal./
Program okrem toho prináša pre Vás aj nové služby, vďaka ktorým sa naučíte lepšie zvládať svoje ochorenie a ešte Vás aj
odmeníme:


Komplexná edukácia - Okrem edukácie, ktorú lekár poskytuje u seba v ambulancii, Dôvera zabezpečuje bezplatnú,
pravidelnú a komplexnú edukáciu pre svojich poistencov, pod vedením skúseného edukátora. Na edukácii sa napríklad
dozviete, ako sa správne stravovať, kedy si merať glykémie alebo či Vám hrozí oslepnutie či amputácia nohy. Až 93%
pacientov zúčastnených na edukáciách ich hodnotí pozitívne a chce v nich pokračovať. To sú dôvody, prečo by ste mali
vyskúšať aspoň prvú edukáciu a následne sa rozhodnite, či prídete aj na dalšiu.



Bonusový program - Za dodržiavanie liečebného režimu, teda napríklad aj za účasť na edukáciách a pravidelné kontroly
u diabetológa a očného lekára, Vás Dôvera odmení bodmi z bonusového programu. Za body (pridelené nálepky na
bonusovej kartičke) môžete získať poukážky na zľavu v lekárni.



Bezplatný objednávkový systém DôveraPomáha nečakať, ktorý Vám umožňuje objednať sa k lekárovi na presný termín
a hodinu s pripomienkami termínov vyšetrenia k vybraným špecialistom. Pomôže Vám absolvovať potrebné vyšetrenia
bez námahy a bez čakania.
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/A Program ezen kívül új szolgáltatásokat is nyújt Önnek, melyek segítségével megtanulhatja jobban kezelni betegségét, továbbá meg
is jutalmazzuk Önt:


Komplex oktatás - az orvos által a rendelőben nyújtott oktatáson kívül a Dôvera ingyenes, rendszeres és teljes körű oktatást nyújt
biztosítottjainak tapasztalt oktatója vezetésével. Az oktatás keretében megtudja, hogyan kell helyesen étkezni, mikor kell mérni
a glikémiát, illetve fennáll-e a látás elvesztésének vagy a láb amputációjának veszélye. Az oktatás eddigi résztvevőinek 93%-a
pozitívan értékeli azt, és továbbra is részt kíván benne venni. Ezek a fő indokok arra, hogy Ön is kipróbálja legalább az első
oktatást, s utána eldöntheti, részt kíván-e venni a következőben.



Bónusz program - a gyógyászati eljárás betartását, tehát például az oktatásokon való részvételt és a diabetológusnál és
szemorvosnál történő rendszeres ellenőrzéseit a Dôvera a bónusz program pontjaival jutalmazza. A pontokért (a bónuszkártyára
ragasztott matricákért) a gyógyszertárakban beváltható kedvezménykupont szerezhet.



Az ingyenes DôveraPomáha nečakať rendszer lehetővé teszi a pontos dátumra és időre szóló előjegyzést az orvoshoz, a választott
szakorvosokhoz szóló vizsgálati időpontok figyelembe vételével. Segíti a szükséges vizsgálatok elvégzését könnyedén és várakozás
nélkül./

Nasledujúci postup:
1) po podpísaní registrácie u Vášho ošetrujúceho lekára, Vás bude telefonicky v priebehu nasledujúcich 30 dní od podpisu
kontaktovať edukátor diabetu;
2) edukátor si s Vami dohodne termín Vašej úvodnej edukácie a poskytne Vám všetky informácie o mieste konania a
priebehu edukácie;
3) v prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte kontaktovať infolinku DôveraPomáha na telefónnom čísle 0850 850 888.
Viac informácií o programe, zoznam edukátorov a veľa ďalších zaujímavých a užitočných informácií o diabete získate na web
stránke program www.dovera.sk/cukrovka.
/A folyamat a következő:
1) Miután kezelőorvosánál aláírta a regisztrációs ívet, az oktató 30 napon belül felveszi Önnel a kapcsolatot telefonon keresztül;
2) az oktatóval megegyeznek az első oktatás időpontján, valamint tájékoztatja Önt az oktatás helyszínéről és menetéről;
3) ha bármilyen kérdése lenne, ne habozzon, és hívja a DôveraPomáha információs vonalat a 0850 850 888 - as telefonszámon.
További információkat a Programról, az oktatók listáját és sok más érdekes és hasznos információt találhat a diabéteszről a
www.dovera.sk/cukrovka oldalon./
Ak zmeníte svoje osobné údaje (najmä kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mail), oznámte nám to prosím na infolinke
DôveraPomáha alebo e-mailom. Prostredníctvom týchto kontaktov budeme s Vami počas celej doby Vašej účasti v programe
komunikovať.
/Személyi adatainak (főleg elérhetőségi adatai, telefonszáma és e-mail címe) megváltozása esetén kérjük, jelentse ezt be a
DôveraPomáha információs vonalunkon vagy e-mailben. Ezeknek az elérhetőségeknek köszönhetően fogunk Önnel kommunikálni
a Programban való részvételének egész ideje alatt./

Viac informácií o programe získate/További infomációkat a Programról a/:
na webovej stránke/web oldalon
www.dovera.sk/cukrovka

na mailovej adrese/e-mail címen
info@dovera.sk

na telefónnom čísle/telefonszámon szerezhet
0850 850 888
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