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zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajůa žádáte místo toho o omezení

jejich použití;
jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účelyzpracování, ale Vy je požadujete pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků;
jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou nížev bodu Vll., dokud nebude ověřeno,
zda naše oprávněné důvody pro zpracovánípřevažujínad Vašimizflmy nebo právy a svobodami;

právo na výmaz osobních údajů.Právo na výmaz osobních údajůse vztahuje jen na osobní údaje,
které zpracováváme kjiným účelům,než je poskytování zdravotních služeb. Úda.le, které o Vás
vedeme za účelemposkytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat
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Vll.

nesmíme;

právo na přenositelnost údajů.Můžetežádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem
jejich předáníjinému správci osobních údajů,nebo abychom je sami předa|ijinému správci osobních
údajů.Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů,které zpracováváme automatizovaně na
základé Vašeho souhlasu nebo smlouvy sVámi. Údale, které o Vás vedeme za úěelem poskytování
zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za
zákonných podmínek téžjinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci,
právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních
údajůdochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.Stížnost můžetepodat u
dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde
došlo k údajnému porušení.V Českérepublice je dozorovým úřadem Uřad na ochranu osobních
údajů,Pplk, Sochora 27, 170 00 Praha 7, wwwuoou.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování
případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účelyoprávněných zájmů našich nebo někoho
dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu lll), máte kdykoliv právo vznést proti takovému
zpracování námitku. Námitku můžetevznést na našíadrese uvedené v bodu l. Pokud takovou námitku
vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi z{my nebo právy a svobodami, a dále
tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení,výkon nebo obhajobu právních nároků.
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Vlll. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajůpro účelyposkytovánízdravotních služeb je zákonným požadavkem.
Neposkytnutím Vašich osobních údajůmůžeznamenat, že Yám nebudeme moci poskytnout zdravotní
služby, čímžmůžedojít k poškozeníVašeho zdravi či přímému ohroženíživota (§ 41 odst.1 písm. d)
zákona ě.37212011 Sb,, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování), Povinnost poskytnout
osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č.
37212011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).
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