Informace o zpracování osobních údajů
Vážená klientko, vážený kliente,
děkujeme Vám za důvěru, kterou v nás vkládáte v souvislosti s poskytováním zdravotních
služeb. Vaší důvěry a přízně si vážíme a věříme, že je nezklameme.
V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) si Vás tímto dovolujeme informovat, že o Vaší
osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování
Vašich osobních údajů, je Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, IČ:
73634085 se sídlem Praha – Malá Strana, Vlašská 336/36, PSČ 11800 (dále jen „správce“).
Kontaktovat nás můžete poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle
+420 257 197 111 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese nmskb@nmskb.cz.
Jmenovali jsme jako správce pověřence pro ochranu osobních údajů?
Ano, v souladu se svými povinnostmi podle GDPR jsme jmenovali pověřence pro ochranu
osobních údajů. Naším pověřencem je MgA. Michaela Svobodová. Kontaktovat jej můžete poštou
na adrese Vlašská 36 118 33 Praha 1, e-mail: gdpr@nmskb.cz.
Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje, které nám byly Vámi poskytnuty, jsou zpracovávány za následujícími účely:






poskytování zdravotní péče, které se Vám od nás dostane,
vedení zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
plnění povinnosti předávat údaje ze zdravotní dokumentace do Národního
zdravotnického informačního systému podle zákona o zdravotních službách,
vedení účetnictví a
získávání úhrad od zdravotní pojišťovny.
Na základě čeho jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě své zákonné povinnosti podle zákona o zdravotních
službách a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a na základě smlouvy, podle níž Vám budeme
poskytovat zdravotní služby.

Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo smluvním
požadavkem?
Bez zpracování Vašich osobních údajů není možné poskytovat zdravotní služby. Navíc je nám
uložena zákonná povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a účetnictví.
Z těchto důvodů by v případě, že byste si nepřál/a, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali,

bylo nutné ukončit poskytování zdravotních služeb Vaší osobě. Na povinnosti poskytnout
neodkladnou péči by se však nic nezměnilo.
Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám?
Vaše osobní údaje budou předávány do Národního zdravotnického informačního systému a také
Vaší zdravotní pojišťovně.
Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?
Ne, Vaše osobní údaje nebudou předávány osobám mimo Evropskou unii.
Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Zdravotnická dokumentace je uchovávána po dobu stanovenou ve vyhlášce č. 98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci, v závislosti na druhu zdravotní péče, která je Vám správcem
poskytována.
Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a poskytnutí kopie
všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které
zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom
Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů.
Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro
ochranu osobní údajů.
Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko. Je
naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.
Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.
Mgr. Jana Ivančicová
ředitelka

