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INFoRMAGE PRo PAGIENTY o zPRAcovÁttí osoBNÍcn Úon.lŮ
podle 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)

Správce osobních údajů

SANARE s.r.o.

lČo 26076110

sídlo : Dienzenhoferova 14,370 06 České Budějovice

elektronická ad resa : ordin ace@sanare,cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 37212011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Úeelry zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
- poskytovánízdravotních služeb
- vykazování hrazených zdravotních služeb
- vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
- sdělováníúdajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají
z předpisů upravujících daně a účetnictví

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu ll. je

- splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 37212011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, zákon č. 4Bl1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon ě.
563/1991 Sb,, o účetnictví, zákon č, 586i1992 Sb,, o daních z příjmů, zákon č.63411992, o ochraně
spotřebitele)

- splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby
(tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních
případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné
nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona ó.37212011 Sb,, o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše
popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování
osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajŮ.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou
č.9Bl2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další úěely uvedené v bodu
llljsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a
následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

Práva subjektu údajů
přizpracoúáníosobňích údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajŮ:

právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
práúo na omezení zpracování. Omezení zpracováníznamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichŽ

bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou
jejich uložení. Právo na omezenízpracování máte tehdy, jestliže

osobních údajů ověřit;
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