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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

dle čl. 13 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES  
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 
 

Tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních 
údajů subjektů údajů, a to včetně zvláštní kategorie osobních údajů (zejména údajů o 
zdravotním stavu), správcem těchto údajů. Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, 
jejichž osobní údaje správce zpracovává, zejména tedy pacienti, zaměstnanci a dodavatelé. 
Subjektem údajů nejsou právnické osoby.  
Správcem údajů je Nemocnice Hustopeče, p.o. 
 
 
Kontaktní údaje správce:  
Nemocnice Hustopeče, p.o. 
IČ 04212029 
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 
zastoupena Ing. Petrem Baťkou, pověřeným zastupováním neobsazeného místa ředitele 
 
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Mgr. Bc. Hana Mimochodková 
Email: hana.mimochodkova@gmail.com 
Tel: 608 224 672 
 
 
Účely zpracování a právní základ pro zpracování: 
Osobní údaje jsou zpracovávány především pro naplňování povinností správce v oblasti 
poskytování zdravotních služeb včetně jejich následného vyúčtování zdravotním pojišťovnám. 
Tyto činnosti jsou regulovány řadou právních předpisů, které zdravotnickým zařízením 
stanovují, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu případně po jak dlouhou dobu mají povinnost 
zpracovávat. Mezi tyto činnosti patří zejména vedení zdravotnické dokumentace, komunikace 
se zdravotními pojišťovnami či komunikace s ostatními zdravotnickými zařízeními. Zpracování 
je v těchto případech nezbytné pro plnění právních povinností správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a další).  
 
Zpracování osobních údajů na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) uděleného 
subjektem údajů je prováděno výlučně za účelem vyjádřeným v samotném souhlasu, s nímž je 
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subjekt údajů seznámen vždy před udělením souhlasu. 
 
Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), 
může dojít v případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů k situaci, kdy nebude možné 
smlouvu uzavřít. 
 
Osobní údaje nezpracováváme pro jiné účely než pro ty, pro které byly subjektem údajů 
poskytnuty.  
Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany: 
 
Zpracování osobních údajů správcem založené na právním základě dle čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu právních nároků správce při plnění úkolů 
souvisejících s poskytování zdravotních služeb a s tím souvisejících navazujících úkonů, včetně 
řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů v dalších oblastech, kterými 
jsou především personální a mzdové agendy či zákonné povinnosti týkající se účetnictví a daní. 
 
 
Zpracovávané kategorie osobních údajů 
V návaznosti na činnost správce zpracováváme především: 

• identifikační údaje pacientů, pro účely komunikace rovněž též údaje jejich 
příbuzných  
a osob blízkých, 

• identifikační údaje zaměstnanců a pro uplatnění jejich práv rovněž identifikační 
údaje rodinných příslušníků, 

• identifikační údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců, 

• údaje o zdravotním stavu pacientů, 

• údaje o fyzické, fyziologické, genetické nebo psychické identitě pacientů, je-li to 
nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, 

• údaje o genotypu nebo etnickém původu, pokud jsou nezbytné pro poskytování 
zdravotních služeb, zejména vyhodnocení výsledků vyšetření (laboratorní testy 
apod.), 

• osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 
 
 
Získávání osobních údajů 
Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík pro 
ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů) a jiných zdrojů – např. zdravotních 
pojišťoven, jiných zdravotnických zařízení apod. 
 
 
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 
Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je správce povinen poskytovat osobní údaje, a to 
především na základě právních předpisů (např. zdravotní pojišťovny, osoby oprávněné 
k nahlížení do zdravotnické dokumentace, jiná zdravotnická zařízení apod.) a dále pak na 
základě smluvních vztahů. 
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Předávání osobních údajů do zahraničí: 
Osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním 
organizacím. Pro účely provádění klinických studií jsou odesílána jen anonymizovaná data 
pacientů. 
 
 
Doba uložení osobních údajů: 
Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanovuje příslušný právní předpis (např. vyhláška 
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci) nebo smluvní ujednání, případně dobu 
potřebnou k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích 
osob či dobu potřebnou k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob. Při stanovení 
doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy 
subjektu údajů. Správce má zavedený spisový a skartační řád. 
 
 
Způsob zpracování osobních údajů 
Osobní údaje zpracováváme automatizovaně a v listinné formě. Způsob zpracování je závislý 
na typu agendy. V rámci zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. 
Nevyužíváme ani profilování, ledaže by to bylo třeba pro efektivní uplatnění Vašich práv nebo 
by takový způsob zpracování vyplýval z právního předpisu. Ve vymezených případech 
používáme ke zpracování osobních údajů zpracovatele, kteří jsou vázáni stejnými povinnostmi, 
jaké máme sami ve vztahu k subjektu údajů. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy o zpracování 
osobních údajů, které specifikují pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatelů. 
 
 
Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů: 

1) V souladu s čl. 15 GDPR máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům 
týkajících se Vás jako subjektu údajů, dle čl. 16 GDPR máte právo na jejich opravu. 

2) V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) 
GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), tedy zpracování Vašich osobních údajů je prováděno 
se souhlasem subjektu údajů, máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena 
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

3) Podle čl. 17 GDPR máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za uvedených 
podmínek vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají – uvedené je 
zákonem omezeno v případě, že je subjektem údajů pacient (viz níže) 

4) Máte právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, a to v následujících případech: 

• Jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a tona dobu potřebnou k tomu, aby správce 
mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

• Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo 
toho o omezení jejich použití; 

• Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je 
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

• 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. 

 
5) Máte právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR proti zpracování v případě, že: 

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu či při 
výkonu státní moci nebo 
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• v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, 
jakož i práva na přenositelnost údajů. 
 

6) Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že 
zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u 
dozorového úřadu: 

• v místě svého obvyklého bydliště, 

• v místě výkonu zaměstnání nebo 

• v místě, kde došlo k údajnému porušení. 
 
 
Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem: 

• Právo na výmaz osobních údajů v případě pacientů jako subjektů údajů (zákon č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách) 

 
Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují: 

• Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to vzhledem k tomu, že poskytování 
Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze 
automatizovaně. 

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

 
 
 
Ing. Petr Baťka  
pověřen zastupováním neobsazeného místa ředitele  
Nemocnice Hustopeče, p.o. 


