
1. ÚVODNÍ INFORMACE 

OSVČ Mgr. Radka Šmídová se sídlem Bolina 130, Vlašim 258 01, IČ 11696699, (dále jen 

„Zdravotnické zařízení“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu 

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 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 „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) na základě 

kterých Zdravotnické zařízení jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního 

vztahu nakládá s osobními údaji pacienta. 

2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zdravotnické zařízení jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se 

vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává osobní údaje pacientů za podmínek a 

v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování 

osobních údajů a částí 6 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Osobní údaje jsou 

zpracovány za účelem poskytování: 

• zdravotní péče; 

• navazující služby a činnosti obsahující osobní údaje. 

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje, které má zdravotnické zařízení povinnost zpracovávat i bez souhlasu 

pacienta (jako součást zdravotnické dokumentace), zejména: 

• Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci 

pacienta (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum 

narození, adresa trvalého pobytu aj.); 

• Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s pacientem (zejména adresa 

bydliště, tel. číslo, e-mailová adresa), kontaktní informace osob oprávněných získávat 

informace o pacientovi aj.; 

• Údaje o zdravotním stavu pacienta – údaje získané a zpracovávané v souvislosti 

s poskytováním zdravotních služeb; 

• případně další osobní údaje dotčené osoby ve vztahu k zdravotnickému zařízení dle 

povahy a typu tohoto vztahu. 

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních 

systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, 

organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky. 

  



5. DOBA UCHOVÁNÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Doba uchovávání (zpracování) osobních údajů se vztahuje k jednotlivým účelům zpracování 

a vyplývá ze zákonných povinností, smluvních vztahů, oprávněného zájmu, vědeckovýzkumné 

činnosti nebo uděleného souhlasu a lze uvést některé časté případy: 

• Zdravotnická dokumentace: 5 let 

• Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu pro stanovený účel, jsou 

zpracovávány po dobu, po kterou je souhlas platný, resp. do jeho odvolání. 

Jakmile daná doba uplyne nebo pozbyly důvody uchování, jsou osobní údaje vymazány, resp. 

anonymizovány. 

6. KOMU DALŠÍMU JE UMOŽNĚN PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM 

Zdravotnické zařízení sdílí Vaše osobní údaje s jinými správci osobních údajů pouze v případě, 

že na základě právního předpisu mají stanovenu povinnost či jsou k tomu oprávněni nebo pokud 

k tomu udělíte souhlas. 

Zákonná povinnost poskytování osobních údajů se vztahuje především na tyto subjekty: 

• jiní poskytovatelé zdravotních služeb (např. nemocnice, laboratoře, praktičtí lékaři 

pacienta apod.); 

• ÚZIS, SÚKL, Národní zdravotní registry; 

• státní instituce (Policii ČR, soudu, orgánům činným v trestním řízení, orgánu sociálního 

zabezpečení, Úřadu práce, obecnímu úřadu apod.); 

• exekutor; 

• zdravotní pojišťovny; 

• zákonný zástupce. 

Jednotlivé zákony upravují, za jakých podmínek mohou tyto osoby žádat poskytnutí údajů a 

v jakém rozsahu. 

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, 

které se mají stát zpracovateli osobních údajů, jsou smluvně zavázány tyto údaje náležitě 

chránit. 

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

Správce informuje pacienta o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu 

pacienta se správcem: 

• správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše 

• správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy: 

nutrirada@gmail.com 

• správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 775175712 



8. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

S poskytnutými údaji osobního charakteru bude nakládáno ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. 

o zpracování osobních údajů. 

Pacient má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. 

Pacient má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se 

ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má pacient právo na doplnění neúplných 

osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů 

poskytnutém pacientem, má tento pacient právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se pacient domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho 

osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je 

v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


