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Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně
jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů  bude znamenat,
že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému
ohrožení života.
 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zdravotnické dokumentace v rozsahu nezbytném pro účely
poskytování zdravotních služeb, případně prostřednictvím dokumentace s ní související (např. objednávkového
systému). Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci ukládají poskytovateli zdravotních služeb právní předpisy
(zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, vyhláška č. 98/2012
Sb., o zdravotnické dokumentaci, atd.), a zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních
služeb je tak plněním právní povinnosti správce.
 
 
Kdo má k osobním údajům přístup a komu jsou předávány?
Ambulantní praxi vykonávám výhradně osobně, a proto jsem jedinou osobou s přístupem k Vašim údajům. 
Informace o zdravotním stavu pacienta předávám jeho zákonným zástupcům, jde-li o nezletilého pacienta, a dále
osobám výslovně pacientem určeným. 
 
 
Jak dlouho osobní údaje zpracovávám?
Lhůty pro vedení zdravotnické dokumentace, tj. dobu, po kterou je nutné údaje pacientů uchovat, určuje příloha č. 3
vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
 
 
Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů?
Za podmínek stanovených právními předpisy má každý subjekt údajů dotčený zpracováním svých osobních údajů
právo:
- právo být informován o zpracování svých osobních údajů;
- právo požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, tj. zejména získat informace o tom, zda jsou jeho
osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, může požadovat bližší informace o tomto zpracování;
- právo na opravu osobních údajů, tj. právo na to, aby byly opraveny nepřesné údaje, které se ho týkají, a aby jeho
údaje byly doplněny;
-  právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), tj. právo, aby jeho osobní údaje byly vymazány, a to
pokud je splněn předpoklad, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; tedy zejména
pro vedení zdravotnické dokumentace, kde jsou pevně stanoveny doby uložení osobních údajů i skartační lhůty
(případnému požadavku na výmaz těchto údajů ze zdravotnické dokumentace ze strany pacienta před vypršením
zákonných lhůt tak nelze vyhovět);
-  právo na omezení zpracování, tj. má právo na to, aby bylo omezeno zpracování údajů v případě, kdy popírá
přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost údajů ověřit;
- právo podat stížnost k dozorovému úřadu, domnívá-li se, že v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů
došlo nebo dochází k porušení obecného nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu
osobních údajů.
 
 
Toto Informační memorandum je účinné ode dne 25. května 2018.


