Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů
Vážení pacienti/klienti,
toto sdělení vám poskytne informace o zpracování vašich osobních údajů při poskytování zdravotních
služeb Oblastní nemocnicí Jičín a.s. v souladu s 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).

1 Správce osobních údajů
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem
budou osobní údaje zpracovány.
Kontaktní údaje:
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512, 506 01 Jičín
IČO: 26001551
Tel.: +420 493 582 111
E-mail: nemjc@nemjc.cz
ID datové schránky: ah5ff8m
(dále jen „Správce“)
Oblastní nemocnice Jičín a.s. je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec monitoruje soulad zpracování s obecným nařízením a dalšími předpisy. Rovněž je vhodná osoba
pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.
Kontaktní údaje: Ing. Josef Frýba, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 50601 Jičín,
tel.:+420 493 582 645, e-mail: dpo@nemjc.cz

3 Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:




poskytování zdravotních služeb a plnění povinností uložených poskytovateli zdravotních služeb
závaznými právními předpisy
vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření
uplatnění práv a nároků Správce vyplývajících z poskytnutých zdravotních služeb
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Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je:




splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů)
splnění závazků ze smlouvy o poskytování vyžádané léčebné péče, na jejímž základě vám
poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

4 Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany
Oprávněné zájmy Správce jsou právním základem pro zpracování osobních údajů v případech uplatnění
práv a nároků Správce vyplývajících z poskytnutých zdravotních služeb.

5 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Příjemci vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech
kromě vás být:









poskytovatelé zdravotních služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb poskytovaných
pacientovi
zákonný zástupce nebo opatrovník, osoby určené pacientem osoby oprávněné nahlížet do
zdravotnické dokumentace jsou, zejména pověřený příslušný správní orgán, orgán ochrany
veřejného zdraví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky,
smluvní zdravotní pojišťovny, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká
lékárnická komora, pověření lékaři posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení pověření provedením kontroly, Veřejný
ochránce práv a pověření zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem zjišťování
podkladů potřebných k plnění úkolů podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo jiných právních předpisů
upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů
matrika z důvodů narození a úmrtí
Kooperativa Pojišťovna, a.s. z titulu náhrady újmy na zdraví
státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství,
soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů (např. Orgán sociálně právní ochrany
dětí)
zpracovatelé, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů.

6 Předávání osobních údajů do zahraničí
Obecně konstatováno vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
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7 Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. V případě plnění smlouvy budou osobní údaje zpracovávány
do zániku platnosti a závazků z příslušné smlouvy a následně za účelem práv Správce po dobu chráněného
zájmu, a to po dobu 3 let. V případě soudního řízení se tato doba prodlužuje.

8 Vaše práva (práva subjektu údajů)
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:










právo požadovat od nás přístup k vašim osobním údajům
právo na opravu vašich osobních údajů
právo na výmaz osobních údajů (nevztahuje se na údaje, které o vás vedeme za účelem poskytování
zdravotních služeb – např. ve zdravotnické dokumentaci)
právo na omezení zpracování, jestliže
o popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli
přesnost osobních údajů ověřit
o zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho
o omezení jejich použití
o již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení,
výkon nebo uplatnění právních nároků
o jste vznesl(a) námitku proti zpracování s právním základem oprávněný zájem Správce (viz
bod 4), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce pro zpracování převažují
nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami
právo na přenositelnost údajů – můžete žádat, abychom vám vaše osobní údaje poskytli za účelem
jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci
osobních údajů (toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme
automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy s vámi)
právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech
souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů
právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů

9 Důvod poskytnutí osobních údajů
Poskytování vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient/klient povinnost je
Správci poskytnout, stejně jako Správce má právo je po vás požadovat. Neposkytnutí vašich osobních údajů
ve stanoveném rozsahu může v krajním případě znamenat, že Správce vám nebude moci poskytnout
zdravotní služby v předepsané kvalitě, a tím může dojít k poškození vašeho zdraví či přímému ohrožení
vašeho života.
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