OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ
POSKYTUJÍCÍCH VZOREK BIOLOGICKÉHO
MATERIÁLU K VĚDECKÝM ÚČELŮM
Informace pro pacienty poskytující vzorek biologického materiálu k vědeckým účelům

Říjen 2021

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).

1. Úvodní informace:
Vědecký výzkum, prováděný na vzorcích biologického materiálu, je jedním z nejvýznamnějších kroků
pro pochopení příčin a průběhu onemocnění a také pro vývoj nových vyšetřovacích postupů a léčebných metod.
Vzorky biologického materiálu jsou uchovávány v zařízení označovaném jako Biobanka. Mezi její hlavní činnost
patří shromažďování, dlouhodobé skladování a distribuce vzorků biologického materiálu a souvisejících dat
pro vědecké účely. Činnost Biobanky probíhá v souladu s platnými právními předpisy a respektuje etické
principy biomedicíny.

2. Význam dokumentu:
Tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů
vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údajů o zdravotním stavu), pacientům – účastníkům
vědeckého výzkumu ve FN Plzeň.

3. Správce údajů:
Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň
Tel: 377 401 111
Fax: 377 103 959

alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín
Tel: 377 103 111 Fax: 377 441 850
e-mail: fnplzen@fnplzen.cz

4. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Problematikou osobních údajů ve FN Plzeň se zabývá pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO),
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

5. Účel zpracování a právní základ pro zpracování:
Informovaný souhlas, který jste před odběrem biologického materiálu podepsal(a), je základní právní
podmínkou pro zařazení do výzkumu, nikoliv jako právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů. Zpracování
Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu spočívajícího
ve výzkumu v této oblasti dle čl. 6 odst. 1 písm. e) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. j) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováních osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Pro bližší informace se prosím obraťte na DPO.

6. Předávání osobních údaj
Vaše plné identifikační údaje jsou zpracovávány pouze v rámci FN Plzeň a nejsou nikomu poskytovány.
FN Plzeň spolupracuje v rámci projektů s Lékařskou fakultou v Plzni, nicméně údaje o Vás jsou předávány
pouze v pseudonymizované podobě. Stejně tak mohou být Vaše vzorky v pseudonymizované podobě předány
pro výzkumné účely třetím subjektům do zahraničí.
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7. Lhůta pro výmaz
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou pro účely vědeckého výzkumu. V mnoha případech
se může jednat o desítky let.

8. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům
Jako subjektu údajů Vám právní předpisy na ochranu osobních údajů přiznávají řadu práv. Některá z nich však
vzhledem k jejich povaze nelze přiznat:


právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům a jejich opravu,



právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,



právo vznést námitku proti zpracování,



právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:


právo na výmaz osobních údajů,



právo na přenositelnost údajů.

Pokud budete chtít některé z výše uvedených práv uplatnit, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu
osobních údajů Fakultní nemocnice Plzeň.

Vypracovala: Mgr. Andrea Hanzíková
Schválila: JUDr. Jaroslava Nováková
Dne: 15. 10. 2021
Platnost do: revize
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