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INFORMACE PRO PACIENTKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
podle 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  

 
1. Správce osobních údajů 

GYNEVI s.r.o., zastoupená MUDr. Janem Viletou 

Gottliebova 36, 337 01 Rokycany, Letná 535, 338 05 Mýto v  Čechách 

IČ: 29164028 

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v  souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Účel/y zpracování osobních údajů 

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientce, shromažďovat osobní údaje 
v rozsahu nezbytném pro poskytnutí, vykázání, objednání zdravotní péče, poskytováním informací  

o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů 
vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám 
stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas. Údaje vedené o Vás  

ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identif ikaci Vaší osoby, údaje  
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.  

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identif ikaci 
Vaší osoby, údaje 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.  

3. Právní základ zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v  souvislosti s poskytováním zdravotní péče 
Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a 
plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů 

některých nemocí stanovených zákonem (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 586/1992 Sb.,  
o daních z příjmů zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Vaše 

osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v  případech, kdy je nám tato povinnost 
uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, 

jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.  

4. Příjemci osobních údajů 

Příjemci Vašich osobních údajů dle právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás mohou být: 
orgány veřejné moci, poskytovatelé zdravotních služeb, osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické 

dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.  

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.  

5. Doba zpracování osobních údajů 

Dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, jsou osobní údaje obsažené ve zdravotnické 
dokumentaci zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou. 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. V  případech plnění smluvní povinnosti, 
například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění aj., 
shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována 

zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.  

 

6. Práva subjektu údajů 

Vaše práva při zpracování a ochraně osobních údajů:  

• právo na opravu resp. doplnění Vašich osobních údajů, které zpracováváme;  
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• právo na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích 
osobních údajů; 

• právo na přístup k osobním údajům,  

• právo na omezení zpracování (popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a Vy 
odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; Vaše osobní údaje 
nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků, jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v  bodu 7., dokud nebude 

ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a 

svobodami 

• právo na přenositelnost údajů (můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje poskytli/předali jinému 

správci osobních údajů; toto právo však máte pouze u údajů, které zpracováváme automatizovaně  
na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s  Vámi; údaje, které o Vás vedeme, za účelem 
poskytování zdravotních služeb smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému 

poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci); 

• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními č i obdobný mi úč inky, 
zahrnujíce i prof ilování; 

• právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na zpracování osobních údajů k  jiným účelům, než je 

poskytování zdravotních služeb (tyto vymazat nesmíme).;  

7. Právo vznést námitku proti zpracování 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitku můžete vznést na naší adrese. 
V tomto případě Vám musíme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad 
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků. 
 

8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje 

V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů Vám nebudeme moci pos kytnout zdravotní služby  
dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost 
poskytnout osobní údaje pacientky se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Zpracování 

Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem.  

9. Právo vznést stížnost 

Jako pacientka můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich 

osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnos t můžete podat  
u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). 

 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/21.htm
http://www.uoou.cz/

