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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
PRO OSOBY BLÍZKÉ PACIENTŮM FN PLZEŇ  

Informace pro osoby blízké pacientům  Listopad 2019 

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). 

Význam dokumentu: 

Smyslem tohoto dokumentu je zajistit plnou a transparentní informovanost o zpracování Vašich osobních údajů. 

Cílem naší nemocnice je poskytovat zdravotní péči pacientům a při této činnosti dochází v odůvodněných 

případech také ke zpracování Vašich údajů, osob blízkých, a to z důvodu, abyste mohli využít veškerá Vaše práva, 

která Vám jako osobám blízkým pacienta náleží. 

1. Kontaktní údaje správce: 

Fakultní nemocnice Plzeň 

Edvarda Beneše 1128/13  alej Svobody 80 

305 99 Plzeň    304 60 Plzeň 

Tel: 377 401 111   Tel: 377 103 111 

Fax: 377 441 850   Fax: 377 103 959 

e-mail: fnplzen@fnplzen.cz 

 

2. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů 

Problematikou osobních údajů ve FN Plzeň se zabývá pověřenec pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje 

soulad s dodržováním zákona se zpracováním osobních údajů. V případě potřeby se proto na něj můžete kdykoliv 

obrátit buď telefonicky, e-mailem nebo osobně: 

 

Mgr. Andrea Hanzíková 

Tel: 377 402 697 

e-mail: dpo@fnplzen.cz 

 

 

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování: 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je především poskytování zdravotní péče a vedení zdravotnické 

dokumentaci. Právním titulem tohoto zpracování je nezbytnost vyplývající z právní povinnosti správce při 

poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění a všech 

povinností s nimi spojených. U Vás, osob blízkých pacientům, mohou být zpracovávány zejména identifikační 

údaje, mezi které patří jméno, příjmení, datum narození, podpis. V případě, že si pacient přeje jako kontaktní 

osobu uvést právě Vás, zpracováváme taktéž i Vaše kontaktní údaje, mezi které patří e-mail a telefonní číslo.  

 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců údajů: 

V ojedinělých případech jsme povinni předat Vaše osobní údaje na základě zákona třetím osobám. Bude se jednat 

zejména o případy zpřístupnění Vašich údajů orgánům státní správy (soudy, orgány sociálního zabezpečení apod.) 

Do zahraničí Vaše osobní údaje nepředáváme. 

 

5. Doba uložení osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Tato doba se odvíjí podle toho, za jakým 

účelem jsou údaje zpracovávány, v rozmezí od 5 – 100 let. Pokud údaje uchováváme za jiným účelem než 

poskytování zdravotních služeb, zavazujeme se je zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou dle účelu. 
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6. Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů: 

 Máte právo na přístup k Vašim údajům. 

 Máte právo na jejich opravu, pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné 

nebo neúplné.  

 Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech: 

 jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na 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. 

 Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že: 

 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci 

 v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na 

přenositelnost údajů 

 Máte právo u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, podat stížnost, a to v případě, 

že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Následující práva související 

s ochranou Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem: 

 právo na výmaz osobních údajů, a to dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

Následující práva se na Vás nevztahují – právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování 

osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.  

7. Právní úprava ochrany osobních údajů 

 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 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval/a: Mgr. Andrea Hanzíková 

Schválil/a: JUDr. Jaroslava Nováková 

Dne: 8. 11. 2019 

Platnost do: revize 


