
Ochrana osobních údajů  

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR 

(General Data Protection Regulation), je zřízena funkce pověřence pro ochranu osobních 

údajů. 

 

Kontakt: Mgr. Miluška Putírková 

                Tel.: +420 553 603 386 

                e-mail: poverenec@ruhrabyne.cz 

 

 

GDPR 

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. 4. 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 – dále jen „Nařízení“), známé pod zkratkou GDPR (General Data 

Protection Regulation). 

Rehabilitační ústav Hrabyně (dále RÚH), příspěvková organizace, jako správce osobních 

údajů plně respektuje práva na ochranu osobních údajů a soukromí. Osobní údaje zpracovává 

pro zákonné (legitimní) účely a pouze na základě prokazatelného právního důvodu pro 

zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Zpracované osobní údaje jsou vždy přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve 

vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou v podobě umožňující identifikaci subjektu 

uloženy pouze na dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.  

RÚH zpracovává osobní údaje pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení 

osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření 

před neoprávněným zpracováním, ev. možného zneužití osobních údajů.  

Účel a právní důvody zpracování 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: 

 zákonné povinnosti (Článek 6 písm. c), které vyžadují zpracování osobních údajů; 

 nezbytnosti pro plnění smlouvy (Článek 6 písm. b); 

 oprávněného zájmu (Článek 6 písm. f), pokud zpracování je skutečně nutné pro tento 

oprávněný zájem a splňuje zásady proporcionality (účelové omezení) a subsidiarity 

(zákonnosti), přičemž správce musí být schopen prokázat, že uplatnil náležitá 

opatření k zajištění rovnováhy se základními právy a svobodami subjektu údajů; 

Další zpracování je vedeno na základě: 

 souhlasu zaměstnance; 
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 zákonného podkladu, tj zpracování pro jiný účel než byly údaje získány s nutností 

posouzení slučitelnosti. 

Kategorie dotčených osobních údajů 

RÚH zpracovává osobní údaje získané od pacientů, personálu a jiných osob při činnostech 

nutných k zajištění poskytované péče a provozu RÚH. 

V RÚH se zpracovávají tyto kategorie 

 identifikační údaje a popisné údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné 

číslo, státní příslušnost apod. 

 adresní údaje – adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail 

 údaje o zdravotním stavu 

 

Kategorie příjemců osobních údajů 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona 372/2011, o 

zdravotních službách, poskytovatelé navazujících zdravotních služeb, Ministerstvo 

zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, SÚKL, ÚZIS, Krajské hygienické stanice, krajský portál, 

okresní soud a další osoby na základě plnění smluvních vztahů. 

 

Zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány korektně, na základě legitimního účelu, zákonným způsobem 

a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění daného účelu. 

Veškeré operace zpracování jsou ve shodě s požadavky transparentnosti (Články 11 a 12) 

při využití náležitých technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti 

zpracování (Článek 32). 

Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje pacientů jsou součástí zdravotnické dokumentace a nakládání se zdravotnickou 

dokumentací je upraveno zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou 

98/2012 Sb, o zdravotnické dokumentaci. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze zákona, smlouvy 

a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních 

předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

Práva subjektu údajů: 

Máte právo:  

 požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu 

údajů, máte právo na jejich opravu. 

 na omezení zpracování, a to v následujících případech: 

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 

správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá 

místo toho o omezení jejich použití; 



c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů 

je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) 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. 

 vznést námitku proti zpracování v případě, že: 

a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či 

při výkonu státní moci nebo 

b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí 

strany, jakož i práva na přenositelnost údajů. 

 podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním 

osobních údajů dochází k porušení GDPR. V České republice je dozorovým úřadem 

Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

 právo na výmaz osobních údajů  

 právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich 

osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze 

automatizovaně. 

 

Svá práva, není-li výše uvedeno jinak, můžete v Rehabilitačním ústavu Hrabyně uplatňovat  

u pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tiskopisu Žádost o informace.  

Upozorňujeme Vás, že pokud se obrátíte na nás způsobem, ze kterého nebude možné ověřit, 

že se jedná o Vaši osobu (např. žádost bude učiněna z neznámé emailové adresy), musíme 

provést opatření k ověření toho, že se jedná skutečně o Vás, aby nebyly Vaše osobní údaje 

poskytnuty nesprávné osobě. 
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