INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ OČNÍ
ORDINACE RUDNÁ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MUDr. Eva Pourová, Oční ordinace Rudná
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB. Z poskytování
zdravotních služeb vyplývají další účely zpracování Vašich osobních údajů:
● vykazování poskytnutých výkonů zdravotním pojišťovnám;
● objednávání;
● vedení daňové evidence.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVNÍ TITUL
ZPRACOVÁNÍ)
Právním základem je splnění naší ZÁKONNÉ POVINNOSTI. Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje nám
ukládá zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
●

●
●

●
●
●

na základě zákona o zdravotních službách mohou být v konkrétních případech Vaše osobní údaje
poskytnuty:
○ jiným poskytovatelů zdravotních služeb,
○ orgánům veřejné moci,
○ osobám oprávněným nahlížet do zdravotnické dokumentace a
○ dalším subjektům uvedeným v zákoně;
Vaše osobní údaje jsou dále předávány Vaší zdravotní pojišťovně v rámci vyúčtování zdravotní péče;
podle ustanovení § 89a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích je lékař povinen
informovat úřad obce s rozšířenou působností o změně zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
(způsobilost s podmínkou nebo nezpůsobilost);
při vystavení elektronického receptu se předávají Vaše údaje do centrálního úložiště Státního ústavu pro
kontrolu léčiv (zákon 378/2007 Sb., o léčivech);
v případě, že Vás na základě dohody budeme objednávat na vyšetření v jiném zdravotnickém zařízení,
předáme tomuto zařízení Vaše osobní údaje, které jsou pro objednání nezbytné;
přístup k Vašim osobním údajům může mít poskytovatel aplikace, ve které je vedena zdravotní
dokumentace (jedná se pouze o případy údržby software a uživatelské podpory), tato situace je ošetřena
smlouvou s poskytovatelem aplikace.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č.
98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

VAŠE PRÁVA
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
● právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
● právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
● právo na omezení zpracování (tj. po dobu trvání omezení jsou osobní údaje pouze uloženy a nesmějí se
zpracovávat jiným způsobem), toto právo máte v případech, že:
○ popíráte přesnost osobních údajů (na dobu než přesnost ověříme),
○ zpracování je protiprávní, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů,

○

●
●

●

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků;
mít veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů, jestliže jste je nesdělili sami.
právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních
údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad na
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) a právo vznést námitku proti zpracování.
Právo na výmaz se netýká osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování zdravotních služeb.
Naopak údaje, které o Vás za tímto účelem vedeme (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat
nesmíme. Právo na výmaz by vyplývalo zejména z důvodů: případ protiprávního zpracování (např. pro
zpracování chybí odpovídající právní titul), nepotřebnost osobních údajů pro účely, pro které byly
zpracovány nebo odvolání souhlasu, který byl právním titulem ke zpracování osobních údajů.
Právo vznést námitku vzniká v případě, že právním titulem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem
správce. Tento právní titul nevyužíváme.

POVINNÉ ZPRACOVÁNÍ A POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem.
Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby,
čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (povinnost pacienta uvést informace je
obsažena v ustanovení § 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo
opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).
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