Na základě znění Nařízení EÚ, čís.2016/679, ze dne 27.4.2016, o zpracování a ochraně osobních údajů (v
praxi známé také pod zkratkou GDPR), jeho implementace do právního řádu ČR, zejména Zákona
101/2000 Sb., „O ochraně osobních údajů“, v platném znění a Zákona čís.372/2011 Sb. v platném znění
„O zdravotních službách“ Vám předkládám toto

SDĚLENÍ

PACIENT
ŮM,

že na základě výše uvedených právních norem Vám „Centrum ucelené léčebné rehabilitace a léčby
bolesti“ Sušilova 1, 746 01 Opava, sděluje, že je oprávněno shromažďovat, uchovávat a dále
zpracovávat Vaše osobní údaje (nebo osobní údaje Vám svěřeného pacienta, jehož jste zákonným
zástupcem) a to p
o celou dobu evidence léčebné rehabilitace.
Rozsah oprávnění shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat osobní údaje vztahující se k poskytování ucelené
léčebné rehabilitace a léčby bolesti je podrobně specifikován v příslušných ustanoveních „Zákona o zdravotních
službách“ čís.372/2011 Sb. a v jeho platném znění, který definuje práva a povinnosti jak pacienta, tak
poskytovatele zdravotních služeb, včetně oprávnění osobní údaje shromažďovat uchovávat a dále zpracovávat.
Přestože je možné oprávnění shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat osobní údaje odvolat, z citovaného
zákona vyplývá, že pokud pacient odmítne osobní údaje poskytnout nebo jejich poskytování odvolá, je
poskytovatel zdravotních služeb (Centrum léčebné rehabilitace a léčby bolesti, Sušilova 1, Opava) oprávněn
poskytnutí zdravotní služby odmítnout, vyjmaposkytnutí první pomoci.
Při změnách v osobních údajích je Vaší povinnosti a to bez zbytečného odkladu, požádat správce těchto údajů o
jejich aktualizaci tak, aby odpovídaly aktuální skutečnosti

Informace pro zpracování osobních údajů.
a)

Správceosobních a citlivých údajů:

 UDr. František 
M
Golla
Centrum ucelené léčebné rehabilitace a léčby bolesti
Sušilova 1, 746 01 Opava

IČ: 43618936
b)
Účel
a léčby

:

Správce bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu potřeb poskytování léčebné rehabilitace

bolesti v zásadě soustředěnou do zdravotnické dokumentace pacienta v souladu se Zákonem o
zdravotních službách čís.372/2011 Sb. v platném zněn.
Všechna data jsou ukládána podle potřeby v písemné nebo digitální formě.
Může vysílat pacienta k vyšetření do jiných zdravotnických zařízení (nemocnice, rentgen, jiní lékařští specialisté
…… apod.) s tím, že jim musí poskytnout nezbytné osobní údaje pro účely identifikace pacienta,
Může požadovat výsledky speciálních zdravotních vyšetření od jiných poskytovatelů zdravotnických služeb, včetně
osobních údajů tak, aby byl pacient bezpečně identifikován.
c) Právo na přístup k osobním údajům : Požádá-li subjekt osobních údajů (pacient, zákonný zástupce) o informaci
jak je nakládáno s jeho osobními údaji, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout.

d) Správce údajů přijal taková technická, organizační, hardwarová a softwarová opatření, včetně jejich bezpečného
ukládání a nakládání s těmito údaji tak, aby ochrana osobních údajů byla zabezpečena.

MUDr. František 
Golla
vedoucí

lékař

