
REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Dohoda o poskytovaní nadštandardnej starostlivost
v Urologickom centre UROPLUS

UROPLUS s.r.o. prijíma návrh a registráciu klienta, na základe ktorej uzatvára s klientom dohodu o poskytovaní
nadštandardnej starostlivosti
UROPLUS s.r.o., Pod Turičkou 41, 974 01 Banská Bystrica
Poštové spojeniei UROPLUS s.r.o., Pod Turičkou 41, 974 01 Banská Bystrica
tel.i +421 48 38 11 478
e-maili info@uroplus.sk, www.uroplus.sk
bankové spojeniei  SK0702000000003166990554
IČOi 47 335 360

ČÍSLO DOHODY:

Zadané údaje o klientovi:
Priezvisko, meno, tttll
.......................................................................................................................................................
Trvalý 
pobyti .......................................................................................................................................................
Kontaktná adresa (ak je rozdielna od trvalého pobytt)l
.......................................................................................................................................................
Telefónne spojeniel .....................................................
E-mailová adresal ........................................................
Platnosť dohody odl
.......................................................................................................................................................
Táto dohoda je dohodou o poskytovaní nadštandardnej starostlivost klientovi v Urologickom centre
UROPLUS s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ“) v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa a
v závislost od zvoleného programu nadštandardnej  starostlivost (ďalej len „ Dohoda“).  Pokiaľ  nie je  v tejto
Dohode  uvedené  inak,  spravujú  sa  vzájomné  vzťahy  medzi  poskytovateľom  a  klientom  Všeobecnými
obchodnými podmienkami poskytovateľa a/alebo dohodou o výbere programu.

Zhromažďovanie a potžívanie informácií o klientovi.

1.  Klient  podpisom  tejto  Dohody  udeľuje  poskytovateľovi  súhlas  so  získaním  a  spracovaním  nasledovných
údajov  účastníkai  meno,  priezvisko,  akademický  ttul,  adresa,  zdravotná  poisťovňa,  e-mailová  adresa.
Poskytovateľ je oprávnený bez osobitného súhlasu klienta spracovať teto údaje iba na účeli
a) uzavreta a plnenia Dohody, jej zmeny a/alebo ukončenia,
b) uzavreta a plnenia dohody o výbere programu, jej zmeny a/alebo ukončenia,
c) prijímania registračných poplatkov a dohodnutej odplaty

2. Všetky údaje uvedené v bode 1. je poskytovateľ oprávnený spracovať po dobu platnost a trvania Dohody, ako
aj po jej skončení v prípade vyúčtovania poplatkov, evidencie a vymáhania pohľadávok poskytovateľa, v prípade
vybavovania podaní klienta alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia povinnost
v zmysle platných právnych predpisov.

3.  Poskytovateľ  je  na  základe  príslušných  právnych  predpisov  oprávnený  spracovať  ttul,  meno,  priezvisko
a adresu klienta aj na účely poštového styku poskytovateľa s klientom.



4. Poskytovateľ je oprávnený v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracovaním osobných údajov
sprostredkovateľa,  ktorý  bude spracovať  osobné  údaje  v  mene poskytovateľa  (napr.  trete  osoby  poverené
prípravou a výrobou tlačených materiálov určených klientom a pod.).

5.  Poskytovateľ  je  oprávnený  spracovať  osobné  údaje  len  v  rozsahu  a  za  podmienok  dojednaných
s  poskytovateľom  v  písomnej  dohode  alebo  písomnom  poverení.  Poskytovateľ  nesmie  zveriť  spracúvanie
osobných údajov sprostredkovateľovi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy klienta.

6. Poskytovateľ je oprávnený spracovať ttul, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a adresu elektronickej
pošty účastníka výlučne za účelom prezentácie svojej činnost a služieb.

7.  Poskytovateľ  je  oprávnený  na  základe  súhlasu  klienta  získavať  osobné  údaje  klienta  aj  vyhotovovaním
odpisov, kopírovaním alebo skenovaním verejných listn a dokladov predložených klientom alebo iným vhodným
spôsobom.
 
8. Klient súhlasí s podmienkami zhromažďovania a spracúvania osobných údajov a vyhlasuje, že sa podrobne
oboznámil s aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa, porozumel ich ustanoveniam,
ako aj ustanoveniam Dohody a zaväzuje sa ich dodržiavať.

9. Klient je oprávnený odvolať svoj súhlas so získaním a spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých
podľa tejto Dohody tak, že klient ukončí trvanie Dohody v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami
poskytovateľa.

10. Táto dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

11.  Táto  Dohoda  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  jej  podpísania  oboma  zmluvnými  stranami,  pričom
využívanie zvoleného programu nadštandardnej starostlivost je možné až po registrácii Dohody a po zaplatení
dohodnutej  odplaty  za  zvolený  program  zdravotnej  starostlivost v  súlade  so  Všeobecnými  obchodnými
podmienkami poskytovateľa.

12. Táto Dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov resp. 1 mesiac.

13. Klient prehlasuje, že k Dohode pristupuje dobrovoľne a bez nátlaku, nie v núdzi a na znak súhlasu s jej
ustanoveniami pripája svoj podpis.

______________________________                                                                    

UROPLUS s.r.o.    

V Banskej Bystrici dňa  _________                   Klient


