
INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ve zdravotnickém zařízení: 

Ordinace Kompas s.r.o.

Provozovny: 
J.A. Komenského 1219, 399 01 Milevsko

Chyšky 95, 398 53 Chyšky

platná ke dni:  25.05. 2018

Vážení pacienti!

Vaše osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v našem zdravotnickém zařízení v plném souladu 
s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a jeho 
prováděcími předpisy. Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu s těmito předpisy
i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR). Vaše osobní údaje 
potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat zdravotní služby a plnit přitom své zákonné 
povinnosti, a abychom Vám mohli včas poskytovat informace o Vašem zdravotním stavu. Vaše osobní údaje 
i jejich přenos chráníme veškerými dostupnými technickými a organizačními prostředky a předáváme je 
kromě Vás pouze českým oprávněným osobám, kterým jsme povinni je poskytnout.

Máte právo na informaci, které Vaše osobní údaje uchováváme, zpracováváme a po jakou dobu. Pokud 
zjistíte, že jsou tyto Vaše osobní údaje nesprávné, jste povinni nás na to upozornit a požadovat jejich opravu.
Jestliže se domníváte, že zpracování některých Vašich osobních údajů nám není uloženo právním předpisem 
ani jste k němu nedali souhlas, máte právo požadovat omezení zpracování nebo vymazání těchto Vašich 
osobních údajů. Žádost je třeba nám doručit písemně a přesně specifikovat, které osobní údaje požadujete 
sdělit, změnit, omezit nebo vymazat. Žádost vyřídíme do 30 dnů.

Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jejichž zpracování nám není uloženo
právními předpisy, máte právo takový souhlas kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste nám jej 
udělili.

Jestliže se domníváte, že některé Vaše osobní údaje v našem zdravotnickém zařízení zpracováváme 
nezákoně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v místě svého obvyklého bydliště, v 
místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. Podání stížnosti má za následek 
omezení zpracování Vašich osobních údajů až do doby, než Úřad na ochranu osobních údajů o Vaší stížnosti 
rozhodne.

Upozornění:
Uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů je našemu zdravotnickému zařízení uloženo zákonem o 
zdravotních službách a jeho prováděcími předpisy. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že 
Vám naše zdravotnické zařízení nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození 
Vašeho zdraví či k přímému ohrožení Vašeho života.

Způsob zveřejnění:
Tato informace je veřejně přístupná od 25.5.2018 v čekárně našeho zdravotnického zařízení a na našich 
webových stránkách. 


