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Vážení pacienti, 

 

jako zařízení oprávněné k poskytování zdravotních služeb, se při naší činnosti dostáváme do kontaktu s Vašimi 
osobními údaji, a to i s osobními údaji o Vašem zdravotním stavu. 

 

Zpracování osobních údajů je upraveno právními předpisy ČR, jakožto i přímo použitelným Nařízením 
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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů). Tato aplikovatelná právní úprava nám jako zpracovateli Vašich osobních údajů ukládá 
řadu povinností a Vám uděluje řadu oprávnění. 

 

Ve smyslu ust. čl. 13 odst. 1, 2 a čl. 14 odst. 1, 2 jsme povinni poskytnout Vám předem definované informace 
týkající se zpracování Vašich osobních údajů v našem zařízení. Platná vnitrostátní zákonná úprava nám umožňuje 
tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na našich www stránkách. 

 

Při zpracování Vašich osobních údajů bude naše společnost vždy postupovat v souladu s platnou právní úpravou 
a etickými standardy. 

 

Tímto Vám sdělujeme následující informace: 

 

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost SWISS MED CLINIC s. r. o., IČO: 283 77 222, se sídlem: 
Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 
v oddílu C, vložce 211 913 (dále jen „SMC“), zastoupená MUDr. Danem Romportlem, ředitelem společnosti. 

 

Účel zpracování, pro který jsou Vaše osobní údaje určeny, je výlučně poskytování zdravotních služeb a s tím 
související činnosti; právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je platná právní úprava, zejm. zákon 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
v platném znění a Váš projev vůle, který spočívá v rozhodnutí, že chcete být ošetřen v našem zdravotnickém 
zařízení. Ke pracování Vašich osobních údajů je naše společnost oprávněna rovněž dle ust. čl. 6 odst. 1, písm. b) 
a písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

Kategoriemi dotčených osobních údajů jsou zejm. nikoli však pouze Vaše: 

i. jméno a příjmení, 
ii. datum narození (věk), 
iii. pohlaví, 
iv. místo bydliště, 
v. zdravotní stav minulý i současný, v odůvodněných případech i zdravotní stav Vašich blízkých 

osob, včetně výsledků laboratorních a specializovaných vyšetření, případně Vaše fotografie, je-
li důvodné je pořídit, 

vi. telefonní číslo, 
vii. v určitých případech e-mailová adresa, obsahuje-li Vaše jméno a příjmení, 
viii. vlastnoruční podpis, obsažený ve zdravotnické dokumentaci, 
ix. rodné číslo. 
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Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou: zejm.: 

a) zákonem určené osoby oprávněné k dostávání informací o Vašem zdravotním stavu či k nahlížení do Vaší 
zdravotnické dokumentace (zejm. uvedené v zákoně o zdravotních službách), 

b) další poskytovatelé navazujících zdravotních služeb (např. Váš lékař, laboratoř, zdravotnické zařízení 
vyššího typu či specializované zdravotnické zařízení, zdravotní záchranná služba), 

c) Vámi určení příjemci informací o Vašem zdravotním stavu, či Vámi určené osoby oprávněné k nahlížení 
do Vaší zdravotnické dokumentace, 

d) Česká správa sociálního zabezpečení (v případě vyřizování pracovní neschopnosti), 
e) další zákonem či Vámi určené osoby (například v případech stížností na poskytnuté služby),  
f) externí poskytovatelé služeb pro naše zdravotnické zařízení (např. advokátní kancelář či účetní kancelář), 

smluvně či zákonem zavázaní k mlčenlivosti a dodržování principů zpracování a ochrany Vašich osobních 
údajů. Tito externí poskytovatelé služeb mohou být tzv. zpracovateli Vašich osobních údajů. Pokud budou 
Vaše osobní údaje předávány zpracovatelům, budou tyto osoby povinny dodržovat nejen platné právní 
předpisy, ale i příslušná smluvní ujednání mezi nimi a naší společností, týkající se ochrany Vašich osobních 
údajů. 

g) V zákonem stanovených případech Police ČR, soudy ČR. 

Vaše osobní údaje můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených právními předpisy České 
republiky.  

Naše společnost samozřejmě nepředá Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud: 

a) nám k tomu nedáte svůj výslovný předcházející souhlas; 
b) pokud to není nezbytné pro poskytování zdravotních služeb či navazujících zdravotních služeb v jiném 

zdravotnickém zařízení; 
c) pokud tak nevyžaduje právní předpis nebo 
d) pokud k tomu naši společnost neopravňuje právní předpis. 

 

Vaše osobní údaje budou v našem zařízení zpracovávány zejm. v podobě záznamů ve zdravotnické dokumentaci 
vedené o Vaší osobě, souvisejících dokumentech, případně jako osobní údaje obsažené ve stížnostním spisu či 
v soudních a obdobných dokumentech. 

 

Vaše osobní údaje budou v našem zařízení zpracovávány po dobu poskytování zdravotních služeb Vaší osobě, 
jakožto poté po dobu, po kterou je naše zařízení dle platných právních předpisů povinno provádět jejich archivaci. 
Dříve, než uplynou archivační lhůty, nelze Vaše osobní údaje z evidence související s naším zařízením odstranit. 
Archivační lhůty vyplývají z platné právní úpravy a jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu, který je k dispozici u 
pověřence pro správu osobních údajů naší společnosti. 

 

Po celou dobu zpracování Vašich osobních údajů máte zákonné právo nahlížet do zdravotnické dokumentace 
vedené o své osobě, tj. máte právo přístupu k Vašim osobním údajům. Máte právo na opravu Vašich osobních 
údajů, zjistíte-li, že je v jejich evidenci chyba. 

 

S ohledem na zvláštní charakter zpracování osobních údajů ve zdravotnickém zařízení při nebo v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb, nemáte po dobu poskytování zdravotních služeb Vaší osobě, jakožto poté po 
dobu trvání zákonné archivační povinnosti právo žádat výmaz Vašich osobních údajů ani právo na omezení 
zpracování pod zákonný rozsah. Toto omezení vyplývá z platné právní úpravy. 

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů je omezeno platnou právní úpravou v rozsahu týkajícím se vedení 
a nakládání s Vaší zdravotnickou dokumentací.  

 

Jste oprávněn/a v případě pochybností o zákonnosti či správnosti zpracování Vašich osobních údajů naší 
společností podat stížnost u dozorového úřadu, což je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem v Praze. 
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Zpracování Vašich osobních údajů v našem zařízení je založeno na základě zákona v případě, kdy hodláte v našem 
zdravotnickém zařízení konzumovat zdravotní služby. V případě, že odmítnete Vaše osobní údaje sdělit nebo 
vědomě sdělíte nesprávné osobní údaje, nemohou Vám být zdravotní služby poskytnuty buď vůbec nebo 
jen v omezeném rozsahu, nebo hrozí jejich nesprávné poskytnutí, případě se vystavujete nebezpečí, že budete 
nucen/a za poskytnuté zdravotní služby hradit cenu ke své tíži. 

 

Vaše osobní údaje nebudou nijak profilovány ani automaticky zpracovávány ve smyslu ust. čl. 22 obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

Vašimi osobními údaji nebude v rámci naší společnosti nakládáno jinak, než výlučně v souvislosti s poskytováním 
zdravotních služeb Vaší osobě, a to v rámci příslušných zákonných, případně podzákonných norem. 

 

 

 

Kontaktní údaje pro účely získání dalších informací, podání stížností či uplatnění dalších práv: 

Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů u naší společnost můžete  uplatnit: 

▪ e-mailovou zprávou na: poverenec@klinikasmc.cz  

▪ písemnou formou, podanou pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu: 

Pověřenec pro ochranu OÚ,  

SWISS MED CLINIC s. r. o. 

Bezdružická 274 

  348 15 Planá 

   

Ve své korespondenci uvádějte prosím své jméno pro jednoznačnou identifikaci. 

 

 

 

 

Aktualizace osobních údajů 

Jelikož zpracováváme Vaše osobní údaje, může nastat situace, kdy dojde k jejich změně.  V takovém případě nám 
prosím změnu bez zbytečného odkladu oznamte. 

Chceme vás upozornit, že neoznámíte-li nám změnu, může dojít k situaci, že pro Vás neoznámení změny může 
mít i faktické zdravotní či právní následky. 

 


