
 

 

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů  
 
 
Od 25.5.2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
 
Naše zdravotnické zařízení KK Bresson, s.r.o., se sídlem Kladno, Libušínská 2619, je v souladu s tímto 
nařízením správce osobních údajů. 
  
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás a Vašich dětech shromažďovat osobní údaje 
v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních 
údajů vyplývá z platné právní úpravy. Nad rámec údajů vyplývajících ze zákona evidujeme Vaše telefonní číslo, 
případně e-mailovou adresu. Tyto údaje evidujeme pro zlepšení naší komunikace s Vámi a využívání 
nadstandardních služeb (například zaslání elektronického receptu přes SMS). Pokud si nepřejete, abychom 
tyto údaje měli k dispozici, je třeba nám tento nesouhlas osobně sdělit a my tyto údaje nadále evidovat 
nebudeme. Údaje, které používáme ze zákona v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nelze z naší 
evidence vymazat ani na Vaši žádost. 
 
Osobní údaje o Vás a Vašich dětech shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním 
zdravotní péče. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče  
a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů 
některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím 
pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost  
se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů  
a povinné mlčenlivosti. 
  
Osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku  
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat 
zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým 
povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí 
zdravotní péče archivovat. 
 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně 
osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu 
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). 
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