
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PACIENTY

Vážení pacienti,

níže  uvedené  informace  Vám slouží  k  zajištění  plné  a  transparentní  informovanosti  o  zpracování
Vašich osobních údajů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údajů o zdravotním stavu,
biometrických  a  genetických  údajů),  správcem  těchto  údajů,  a  to  v  souladu  s  čl.  13  nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v
souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice
95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů)  (dále  jen  „Obecné  nařízení  o  ochraně
osobních údajů“).

1. Totožnost a kontaktní údaje Správce: 

MUDr. Ilja Knotek s.r.o.,  se sídlem Údolní 393/18, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95074, IČO: 053 88 716 

Tel.: +420 542 321 270

e-mail: iljaknotek@seznam.cz

(dále jen „Správce“)

Správce přijal závazek chránit soukromí a osobní údaje svých pacientů a ostatních fyzických osob,
s  jejichž  osobními  údaji  přichází  do  styku.  Níže  uvádíme  informace  týkající  se  zpracování  -
shromažďování, zveřejňování a dalšího používání - osobních údajů týkajících se pacientů Správce.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů   nebyl u Správce jmenován.

3. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Účelem zpracování osobních údajů subjektu údajů je: 

A) Poskytování zdravotních služeb, vedení zdravotnické dokumentace, vyřizování stížností,
evidence a hlášení nežádoucích příhod a nežádoucích účinků a plnění dalších povinností
Správce jako poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb.

Zpracování  osobních  údajů  za  tímto  účelem  je  nezbytné pro plnění  právních povinností
Správce  ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl.  9 odst. 2 písm. h) a i) Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů, stanovených zejména:

a) zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních  službách),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Zákon  o  zdravotních
službách“);

b) vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Vyhláška o zdravotnické dokumentaci“)

c) zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

d) zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o
léčivech), ve znění pozdějších předpisů;

e) zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; a

f) zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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B) Vykazování a úhrada hrazené zdravotní péče.

Zpracování  osobních údajů za  tímto  účelem  je  nezbytné pro plnění  právních povinností
Správce  ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů, stanovených zejména:

a) Zákonem o zdravotních službách; a

b) zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

C) Plnění daňových a účetních povinností.

Zpracování  osobních údajů za  tímto  účelem  je  nezbytné pro plnění  právních povinností
Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. f) Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, stanovených zejména:

a) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o
účetnictví“), 

b) zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o daních z příjmů“), a

c) vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pro  účetní  jednotky,  které  jsou  podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Pokud by bylo pro nás dále žádoucí zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které
nám stanoví právní předpis, či naše oprávněné zájmy nebo třetí strany, vyžádáme si vždy předem
Váš písemný souhlas.

4. Poučení o Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování  Vašich  osobních  údajů  je  v případě  přijímání  zdravotních  služeb  zákonným
požadavkem a jako pacient máte povinnost je Správci poskytnout, stejně jako Správce má právo je
po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu může v krajním
případě znamenat, že Správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby v předepsané kvalitě,
a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení Vašeho života.

5. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v     případě, že zpracování je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být  nezbytné i  pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí
strany, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z poskytnutých
zdravotních služeb, v souvislosti s plněním smluvního vztahu mezi pacientem a Správcem, zejména
s možností  organizovat  poskytování  zdravotních služeb prostřednictvím vedení  objednávkového
systému a adresáře pacientů, případně i pro ochranu životně důležitých zájmů pacienta nebo jiné
fyzické osoby, zejména hrozí-li jim újma na zdraví nebo smrt.

6. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 Pověřený zaměstnanec Správce;

 Pacient,  zákonný  zástupce  nebo  opatrovník  pacienta,  osoby  určené  pacientem,  zákonným
zástupcem nebo opatrovníkem pacienta;

 Jiní  poskytovatelé  zdravotních  služeb a  partnerské laboratoře  nebo poskytovatelé  sociálních
služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi;
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 Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 Zákona o zdravotních
službách, 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 o zdravotních službách 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; a

 Subjekty, které Správci poskytují služby (zejména vedení daňové, účetní a mzdové agendy, IT
služby apod.) a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních
údajů.

7. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány, zejména v souladu s Vyhláškou o zdravotnické dokumentaci, tj. po
dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi – pacientem a Správcem a po dobu 10 let od změny
registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta.

Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž
vymezují  archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti  prokazující poskytnutí  zdravotní péče
archivovat. Účetní doklady a účetní záznamy, kterými Správce dokládá vedení účetnictví, musí být
evidovány po následující dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

V případech  evidence  Vašich  kontaktů  v objednávkovém  systému  zpracováváme  Vaše  osobní
údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy přestanete být naším pacientem nebo do doby vznesení
námitky proti tomuto zpracování.

9. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy
osobně. Vaše osobní údaje dále můžeme rovněž získávat i od jiných poskytovatelů zdravotních
služeb a partnerských laboratoří nebo poskytovatelé sociálních služeb v rámci zajištění návaznosti
dalších zdravotních a sociálních služeb, které jsou Vám poskytovány.

Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto
dotazem obrátit.

10.Automatizované rozhodování, včetně profilování

Při  zpracování  Vašich  osobních  údajů  nedochází k  automatizovanému  rozhodování,  včetně
profilování.

11.Vaše práva v     souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Správcem máte následující práva:

 Právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů;
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 Právo na opravu Vašich osobních údajů - pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou
nepřesné);

 Právo  na  výmaz v rozsahu  dobrovolně  poskytnutých  osobních  údajů,  tj.  v rámci  plnění
smluvních  povinností.  Naopak se  nelze  domáhat  výmazu  osobních  údajů,  které  je  Správce
povinen shromažďovat,  a  to  na  základě  právní  povinnosti,  tj.  v souvislosti  s  poskytováním
zdravotních služeb, které Vám poskytuje;

 Právo na omezení zpracování;

 Právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněných zájmech Správce – viz
bod 5. výše.

 Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních  údajů  dochází  k  porušení  Obecného  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů.  Stížnost
můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

12. Osobní údaje, jež o Vás Správce zpracovává:

 Jméno, případně jména a příjmení;

 Datum narození;

 Rodné číslo a/nebo číslo pojištěnce;

 Trvalý nebo jiný pobyt;

 Kontaktní údaje (telefon, email, doručovací adresa);

 Povolání (pracovní pozice) a údaje o zaměstnavateli;

 Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahující zejména skutečnosti nutné pro
identifikaci Vaší osoby,  informace o Vašem zdravotním stavu, o provedených vyšetřeních,
případně  o  zjištěné  diagnóze,  léčbě,  předepsaných  léčivých  přípravcích,  případně
zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš
informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
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