
Ochrana osobních údajů
Na následujících řádcích Vám poskytneme informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, 
k jakým účelům je využíváme a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které 
zpracováváme:

Osobní a citlivé údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o obecném nařízení o ochraně osobních údajů, a dále v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy v oblasti osobních údajů. 

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme
- Adresní a identifikační údaje
- Kontaktní údaje
- Údaje o Vašem zdravotním stavu
- Ostatní údaje (údaje související s poskytováním zdravotní péče aj.)

Rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše 
osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní přepis, vyžadujeme předem Váš písemný
souhlas.

2. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme

Na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, musíme tyto údaje 
zpracovávat:

- Pro evidenci zdravotnické dokumentace a uskutečnění smluvního vztahu s Vámi při poskytování 
zdravotnických služeb. To se týká především oboustranného plnění práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy a také ochranu práv a právem chráněných zájmů správce.

- Pro své osobní účely, zejména pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, k vyhodnocování 
možných rizik, ke sledování kvality služeb a k optimalizaci poskytovaných služeb.

- Pro obchodní a marketingové účely, např. k nabízení dalších s poskytnutou službou 
nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o 
některých službách informační společnosti, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se 
zpracováním osobních údajů.

3. Komu můžeme/musíme Vaše údaje poskytnout

Právní předpis stanoví, které Vaše osobní údaje jsme povinni sdělit oprávněným subjektům a 
institucím. I ty jsou ovšem zavázány k ochraně osobních údajů zákonem a dodržují mlčenlivost. Dále 
Vaše osobní údaje sdělujeme při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných 
povinností, týká se to zejména daňové a účetní povinností.

4. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů máte oprávnění požadovat informace, které osobní údaje jsou o vás zpracovávány a
jakým způsobem jsou vedeny. Také máte právo získat k těmto informacím přístup. Kdykoliv 
v průběhu evidence Vašich osobních údajů máte možnost požadovat vymazání svých osobních údajů 
v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů. 

5. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními 
předpisy, po dobu nutnou pro splnění smlouvy či zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících
ze smlouvy. Nebo po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného 



zpracování přestáváme Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistíme jejich likvidaci v souladu 
s relevantními právními předpisy. 

V případě stížnosti kontaktujte:

Správce osobních údajů 

Veronika Šenkeříková, IČ: 75761025

Sídlo: Mostní 996, 760 01 Zlín

Provozovna: Zarámí 4432, 760 01 Zlín

Popř. Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

http://www.uoou.cz/

