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Zásady ochrany a informace o zpracování osobních údajů 

V souladu s čl. 13 je správce, tj. organizace, na základě zjištěných skutečností informovat Vás, tj. 

subjekt údajů o informacích souvisejících se zpracováním osobních údajů, a to v případě, že jsou tyto 
údaje získané od subjektu údajů.  

Úvodní poučení 

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem 
České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi datovým 
subjektem a Správcem jsou příslušné české soudy. 

Správce je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních 
služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

Správce je povinen zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování zdravotní péče v rozsahu nezbytném pro 
poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné 
právní úpravy. V případě zpracování osobních údajů nad rámec stanovený právním předpisem nebo jeho 
oprávněným zájmem, si správce předem vyžádá souhlas datového subjektu. 

Pro pacienty: Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je 
poskytnout, stejně jako Správce má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může 
znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní službu, a tím může dojít k poškození Vašeho 
zdraví či přímému ohrožení života. 

Správce osobních údajů. 

Nemocnice Písek, a.s. se sídlem Karla Čapka 589, 397 01 Písek; IČ 260 95 190 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nemocnice. 

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. | dpoʘjihnem.cz | +420727931965 

Osobní údaje zpracováváme pro plnění následujících účelů. 

I Poskytování zdravotních služeb 

II Vykazování zdravotních služeb 

III Poskytování sociálních služeb 

IV Činnost zaměstnavatele 

V Obchodní činnost 

VI Plnění práva na svobodný přístup k informacím 

VII Ochrana zdraví a majetku 

Vyjma případů, kdy se jedná o plnění smluví povinnosti nebo o oprávněný zájem, nebo na základě souhlasu 

zpracovává Nemocnice osobní údaje zejména v souladu s následujícími právními tituly. 

I Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. 

I a II Zákon č.  48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. 

I Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. 

III Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

IV Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. 

IV Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. 

IV Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 

IV souhlas  souhlas fyzické osoby. 

V Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 
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V Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. 

VI Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. 

IV, VII OZS Oprávněný zájem správce 

Kategorie a příklady zpracovávaných osobních údajů. 

OBECNÉ 

IDENTIFIKAČNÍ 

Jméno, příjmení, rodné příjmení, pohlaví, rodné číslo, datum narození, 

věk, zdravotní pojišťovna, místo narození, státní příslušnost, 

občanství, … 

ORGANIZAČNÍ 

Adresa místa trvalého nebo hlášeného pobytu na území ČR, adresa 

bydliště mimo území České republiky, telefon, email 

číslo bankovního účtu, IČ, DIČ 

Titul, dokončené vzdělání a kvalifikace, pracovní pozice, rodinný stav,  

IP adresa 

OSTATNÍ Adresa pro doručování, jméno a příjmení opatrovníka atd. 

ZVLÁŠTNÍ 
KATEGORIE 

IDENTIFIKAČNÍ Národnost, etnikum, fotografie, videozáznam, biometrický údaj,  

ORGANIZAČNÍ Uložení trestu zákazu činnosti, soudně stanovené srážky ze mzdy 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Informovaný souhlas se zákrokem/léčbou, informovaný nesouhlas se 

zákrokem/léčbou. 

Provedená vyšetření, diagnóza, léčba, indikované léčivé a zdravotnické 

přípravky. 

Genetické údaje, sexuální orientace. 

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

příslušného správce či třetí strany. 

Neprovádí se. 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů. 

Neprovádí se. 

Předávání osobních údajů do zahraničí. 

Neprovádí se. 

Uložení osobních údajů: vaše osobní údaje jsou ukládány a archivovány po dobu stanovenou právními 

předpisy. 

I Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 

II Vyhláška 98/2012 Sb. O zdravotnické dokumentaci 

V případech plnění smluvní povinnosti, shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu 

1 roku 

od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby 

odvolání souhlasu. 
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Práva subjektů, týkající se ochrany osobních údajů. 

Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů 
a máte právo na jejich opravu. 

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech: 

1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce 
mohl přesnost osobních údajů ověřit, 

2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo 
toho o omezení jejich použití, 

3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je 
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 

4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném 
zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce 
převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že: 

1. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu 
státní moci nebo 

2. v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, 
jakož i práva na přenositelnost údajů. 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním 
osobních údajů dochází k porušení Nařízení (EU) 2016/679. 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu: 

1. v místě svého obvyklého bydliště 
2. místě výkonu zaměstnání nebo 
3. místě, kde došlo k údajnému porušení. 

Kontaktní informace dozorového úřadu v České republice 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz 

Následující práva související týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena nebo se na Vás nevztahují. 

Právo na výmaz osobních údajů. 

Z důvodu plnění povinnosti Správce vyžadované právním předpisem v souvislosti s poskytováním 
zdravotní péče. 

Právo na přenositelnost údajů. 

Z důvodu, že zpracování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a 
neprobíhá pouze automatizovaně. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto Zásady nabývají účinnosti 

24. 5. 2018 

 


