
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vztahující se k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně

fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Rádi  bychom Vás,  naše pacienty,  zaměstnance či  další  oprávněné osoby,  informovali  o  zásadách

a postupech  při  zpracování  Vašich  osobních  údajů,  včetně  zvláštních  kategorií  osobních  údajů

(zejména  údajů  o  zdravotním  stavu  či  genetických  údajů)  a  o  Vašich  právech  souvisejících

se zpracováním Vašich osobních údajů. S čím Vás chceme seznámit?

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je nestátní zdravotnické zařízení  MED Centrum, spol. s r. o.,  se sídlem

Osecká ul. 309, 751 31 Lipník nad Bečvou, s IČ 47977434 a s následujícími kontaktními údaji: e-mail

info@med-centrum.cz, tel. +420 581 701 861.

JAKÉ PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODRŽUJEME?

 Osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

 Shromažďujeme  je  pro  určité,  výslovně  vyjádřené  a  legitimní  účely  a  nesmíme  je  dále

zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 Minimalizujeme  údaje,  které  zpracováváme,  tak,  aby  byly  přiměřené,  relevantní  a  omezené

na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 Osobní údaje udržujeme přesné a v případě potřeby aktualizované.

 Ukládáme je jen po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu zpracování.

 Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně

jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným

či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE TEDY ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

Osobní údaje pacientů zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění  právních povinností naší

společnosti,  která  je  správcem  těchto  osobních  údajů.  Při  zpracování  těchto  osobních  údajů

vycházíme zejména z následujících právních předpisů:

 zákon  č.  372/2011  Sb.,  o  zdravotních  službách  a  podmínkách  jejich  poskytování  (zákon

o zdravotních službách);

 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;

 vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci;

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;

 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech;



 zákon č.  268/2014 Sb.,  o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.  634/2004 Sb.;

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

 vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy

v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé

přípravky;

 vyhláška č. 143/2008 Sb., vyhláška o lidské krvi;

 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme v rozsahu nutném pro vedení personální a mzdové agendy

stanoveném  příslušnými  právními  předpisy  (zákon  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z  příjmů,  ve znění

platných předpisů) nebo na základě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Dále  zpracováváme  osobní  údaje  našich  dodavatelů  či  odběratelů  za  účelem  splnění  smluvních

vztahů.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA OHLEDNĚ NAŠEHO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

 Máte právo na informace ohledně námi zpracovávaných osobních údajů.

 Máte  právo  odvolat  svůj  souhlas  se  zpracováním  Vašich  osobních  údajů.  Tím  není  dotčena

zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům.

 Máte  právo  na  opravu  nebo  výmaz  osobních  údajů,  o  omezení  jejich  zpracování,  či  vznést

námitku proti jejich zpracování.

 Máte  právo  podat  stížnost  u  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů,  budete-li  mít  pochybnosti

o dodržování  povinností  souvisejících  se  zpracováním  Vašich  osobních  údajů.  Úřad  sídlí

na adrese  Pplk.  Sochora  27,  170  00  Praha  7,  nebo  ho  lze  kontaktovat  mailem  na  adrese

posta@uoou.cz. Telefonní číslo tohoto úřadu je +420 234 665 111 (ústředna).

 Máte také právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Uvítáme,  pokud  v případě  jakýchkoliv  nejasností,  dotazů  či  žádostí  ohledně  zpracování  Vašich

osobních údajů budete kontaktovat v první řadě naši společnost MED Centrum, spol. s r. o., v našem

sídle Osecká ul. 309, 751 31 Lipník nad Bečvou, nebo prostřednictvím mailu: info@med-centrum.cz,

či tel. +420 581 701 861. 

Na Vaše podněty odpovíme nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Dovolujeme si Vás upozornit,

že v některých  případech  nemůžeme  plně  vyhovět  Vaší  žádosti  o  výmaz  osobních  údajů  nebo

omezení jejich zpracování, a to v případě, kdy nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní

povinnost.

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Při zabezpečení osobních údajů se řídíme standardy doporučenými Úřadem pro ochranu osobních

údajů.

KDO JE PŘÍJEMCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 naši zaměstnanci (při poskytování zdravotních služeb) se způsobilostí k výkonu zdravotnického

povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb;



• Vy jako pacient, Váš zákonný zástupce nebo Váš opatrovník, osoby určené pacientem, zákonným

zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba;

• jiní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb k zajištění návaznosti

dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi;

• osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb.,

zejména  pověřený  příslušný  správní  orgán,  orgán  ochrany  veřejného  zdraví,  Státní  ústav

pro kontrolu  léčiv,  Ústav  zdravotnických  informací  a  statistiky,  smluvní  zdravotní  pojišťovny,

Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora, pověření

lékaři  posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení,  zaměstnanci okresních správ

sociálního  zabezpečení  pověření  provedením  kontroly,  Veřejný  ochránce  práv  a  pověření

zaměstnanci  Kanceláře  veřejného  ochránce  práv  za  účelem  zjišťování  podkladů  potřebných

k plnění úkolů podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo jiných právních předpisů upravujících činnost

a úkoly uvedených subjektů; 

• státní  orgány  (zejména  orgány  činné  v  trestním  řízení,  Policie  České  republiky,  státní

zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů;

• subjekty,  které  naší  společnosti  poskytují  služby  a  se  kterými  máme  uzavřenou  příslušnou

smlouvu o zpracování osobních údajů.

Jak my, jakožto správce údajů, tak naši zaměstnanci či zpracovatelé Vašich osobních údajů, se  kterými

máme  uzavřenou  smlouvu  o  zpracování  osobních  údajů,  jsme  povinni  zachovávat  mlčenlivost

o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních na ochranu Vašich osobních údajů. Mlčenlivost trvá

i po  skončení závazkových vztahů s naší společností. 

COOKIES 

Při  návštěvě  našich  stránek  www.med-centrum.cz  se  může  stát,  že  budou  ukládány  informace

ve formě "cookie" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají  při příští návštěvě.

Cookies  umožňují  například  přizpůsobit  webové  stránky  zájmům  subjektu  údajů  nebo  uložit

uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že nechcete, aby byl

Váš počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby

došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění

před uložením cookie.

UPOZORNĚNÍ

Poskytnutí  Vašich  osobních  údajů  při  zajišťování  zdravotní  péče  pro  Vaši  osobu  je  zákonným

požadavkem a máte jako pacient povinnost nám je poskytnout, stejně jako my máme právo je

po Vás požadovat.  Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu může v krajním

případě znamenat,  že Vám nebudeme  moci  poskytnout zdravotní  služby v  předepsané  kvalitě,

a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení Vašeho života.

Dále si dovolujeme Vás informovat, že kromě naší společnosti naleznete v naší budově na Osecké

ul. 309 v nájmu také jiné lékaře a specialisty,  kteří  zde vykonávají  svou soukromou praxi.  Za tyto

subjekty  nenese  MED  Centrum,  spol.  s r. o.,  žádnou  zodpovědnost  a  nemůže  za  ně  garantovat

ochranu osobních údajů, které jim poskytnete.

V Lipníku nad Bečvou dne 24. května 2018

MED Centrum, spol. s r. o.


