
Ochrana osobních údajů 

 
Společnost (ordinace) zpracovává osobní údaje jako provozovatel podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně 
údajů) („GDPR") na následující účely: 

• ordinace nenahrává svou telefonní linku na účel evidence úkonů provedených ústně během 
telefonického hovoru, např. objednávka vyšetření nebo E-receptu, jejich změna, udělení 
souhlasu se zpracováním osobních údajů, jeho odvolání, uplatnění práv dotčených osob ze 
smlouvy nebo GDPR, a jiné, a to na základě souhlasu dotčené osoby.  

• ordinace zpracovává osobní údaje také tam, kde je to nezbytné ke splnění jeho zákonných 
povinností, zejména v oblasti zdravotní péče, účetních a daňových předpisů, spisové a 
archivace na základě plnění zákonné povinnosti. Údaje se uchovávají během retenčních lhůt 
vyžadovaných zákonem, resp. registraturních řádem provozovatele. 

Ordinace zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely: 

- poskytování zdravotních služeb 

− vykazování hrazených zdravotních služeb 

− vyúčtování nehrazených zdravotních služeb 

− sdělování údajů 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 výše je : 

− splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o 
ochraně spotřebitele) 

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

−  
Doba zpracování osobních údajů 
 

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou 
vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další 
účely uvedené v bodu III jsou 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. 

 
Nařízení o ochraně osobních údajů poskytuje každé osobě: 

• Právo na přístup k osobním údajům 

• Právo na opravu osobních údajů 

• Právo na výmaz osobních údajů 

• Právo na omezení zpracování osobních údajů 

• Právo na přenositelnost osobních údajů 

• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

• Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů 



Výše uvedená práva můžete vykonat tím, že ordinaci kontaktujte se svým požadavkem nebo dotazem 
písemně na adrese jejího sídla, telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje společnosti jsou 
zveřejněny na internetových stránkách. 
V případě sporů, nejasností nebo pochybností o zpracování Vašich osobních údajů nám prosím 
nejdříve dejte šanci na jejich vysvětlení.  

 

Dotčené osoby mohou výše uvedená práva uplatnit písemně / telefonicky / e-mailem.  
Aktuální kontakty naleznete na stránkách www.lp-medical.cz 

 

Osobní údaje dotčených osob mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to právní základ, 
například podniku poskytujícímu služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou 
komunikací, bankám v souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich 
působnosti, daňovým, právním a jiným poradcům provozovatele, soudům a exekutorům v souvislosti s 
vymáháním pohledávek apod. 

Pacient resp. jiná dotyčná osoba se může na společnost obrátit se žádostí o přístup k osobním 
údajům (o informace o zpracovávání svých osobních údajů) dle čl. 15 GDPR, o opravu nebo výmaz 
podle čl. 16 a 17 GDPR, o omezení zpracování podle čl. 18 GDPR a se žádostí o získání nebo přenos 
svých osobních údajů dalšímu provozovateli (přenositelnost údajů) dle čl. 20 GDPR nebo vznést 
námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Dotyčná osoba se může se svou stížností, námitkou 
nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit i přímo na Úřad pro ochranu 
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

Na našich webových stránkách nepoužíváme soubory cookies. 
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