
Informace poskytované subjektům údajů podle čl. 13 a 14 GDPR 

 

V souladu se zásadou transparentnosti tímto informujeme své pacienty, zaměstnance a další 

osoby o zpracování osobních údajů, zejména o rozsahu, účelu, právním titulu a době 

zpracování osobních údajů. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními 

předpisy k ochraně osobních údajů: Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb.,  

o zpracování osobních údajů, v platném znění, a další.  

Velice dbáme na uplatňování Vašich práv dle GDPR a na dodržování přijatých opatření 

k ochraně osobních údajů tak, aby veškeré zpracování osobních údajů bylo nezbytné, 

bezpečné a důvěrné, v souladu s GDPR. Všichni naši zaměstnanci a významní dodavatelé 

jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. 

 

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů 

Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „FN HK“), IČ: 00179906, Sokolská 581,  

PSČ: 500 05, Hradec Králové – Nový Hradec Králové, www.fnhk.cz 

ředitel FN HK: MUDr. Aleš Herman, Ph.D.  

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Bc. Milan Bláha, tel. 495 83 3920, e-mail gdpr@fnhk.cz, Útvar ředitele FN HK. 

 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování 

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je naplnění poslání FN HK, příspěvkové 

organizace Ministerstva zdravotnictví ČR, definovaného v našem Statutu, tj. poskytování 

zdravotních služeb v rozsahu oprávnění uděleného Krajským úřadem Královéhradeckého 

kraje, dále zdravotnický a farmaceutický základní a aplikovaný výzkum a vývoj, transfer 

znalostí, vědecká činnost a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Medicínský pokrok 

(zvyšování účinnosti léčivých přípravků a efektivnosti zdravotních výkonů či zdravotnických 

prostředků, zajištění komfortu při poskytování zdravotních služeb, předcházení vzniku  

či rozvoje onemocnění apod.) je zajišťován vědeckovýzkumnou činností FN HK. Dále  

ve FN HK zpracováváme osobní údaje pro pronájmy majetku ve vlastnictví státu a pro jinou 

činnost, povolenou naším zřizovatelem, např. poskytování péče o dítě (Dětská skupina 

FANYNKA), a pro vlastní interní fungování a ochranu oprávněných zájmů. Ve FN HK 

nezpracováváme osobní údaje k marketingovým účelům s výjimkou lékových karet 

(zákaznické karty pro výhodnější nákup v nemocniční lékárně); využíváme však získané 

kontakty k zasílání pozvánek na vyšetření, lékařských zpráv, vyžádané dokumentace, 

upomínek dlužníkům a další obchodní korespondence, související s poskytovanými službami. 

Většina osobních údajů je námi zpracovávána pro splnění smlouvy se subjekty údajů nebo  

pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (zejména 

v pracovněprávních vztazích včetně zpracování údajů uchazečů o zaměstnání, dále se jedná  

http://www.fnhk.cz/
mailto:gdpr@fnhk.cz
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o smlouvy s dodavateli, poskytování zdravotní péče samoplátcům, smlouvy se zadavateli 

klinických studií (hodnocení), dále pro splnění právní povinnosti FN HK (údaje 

poskytované ze zákona státním orgánům a institucím, dále pacientům) nebo pro splnění 

úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. poskytování zdravotní péče, archivace 

zdravotnické dokumentace, testování, očkování) a ochrany životně důležitých zájmů 

fyzické osoby (např. humanitární účely). K oprávněným zájmům FN HK (správce nebo třetí 

strany) patří zpracovávání osobních údajů pro naplnění našeho poslání, pro ochranu státního 

majetku, ke kterému máme právo hospodaření včetně našich pohledávek (současných  

i budoucích), pro ochranu před následky právních jednání proti nám vedeným, pro zvyšování 

kvalifikace a erudice našich zaměstnanců a pro jejich bezpečnost, pro zlepšování efektivnosti 

léčebného procesu i jiných technických a administrativních činností, pro naplnění našich 

zákonných informačních a statistických povinností, např. se tedy jedná o uchování údajů  

pro obhajobu právních nároků, zpracování pořízených fotografií zaměstnanců (identifikační 

karty), provozování bezpečnostního kamerového systému za účelem zejména ochrany osob  

a majetku (prevence kriminality, zjištění totožnosti účastníků dopravní nehody, ochrana 

osobních údajů, kyberbezpečnost, požární prevence a další). Dále pomocí on-line 

zdravotnických kamerových systémů a jednotlivých kamer provádíme na zdravotnických 

pracovištích intervenční zdravotnické výkony (přenos ze zdravotnických prostředků,  

např. endoskop, ultrazvuk), zajišťujeme přenos průběhu zdravotnických výkonů za účelem 

edukace (přenos obrazu do výukových prostor, případně i smluvně mimo FN HK – 

telemedicína, a na specifických zdravotnických pracovištích zajišťujeme ochranu pacientů  

a personálu). Monitorujeme určená vozidla FN HK pomocí GPS (kniha jízd, ochrana vozidel 

proti krádeži, zamezení černým jízdám apod.) a dalším oprávněným zájmem FN HK  

je vědecký výzkum. Není-li naplněn jiný právní důvod, osobní údaje zpracováváme  

na základě svobodného souhlasu subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce pro jeden 

nebo více konkrétních účelů (např. souhlas ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku).  

Vzory souhlasů k dispozici na intranetu FN HK: Formuláře/Smlouvy a souhlasy/Souhlasy.  

 

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány pouze na základě zákonných podmínek uvedených  

v čl. 6 nebo v čl. 9 GDPR. Při změně účelu zpracování, než pro který byly osobní údaje 

shromážděny, informujeme o tomto jiném účelu spolu s dalšími informacemi (např. 

zpracování pro účely vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely).  

Osobní údaje zpracováváme dle platné legislativy, zejména v souladu s těmito zákony: 

- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

- zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách, 

- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,  

- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 

- zákon o 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 
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Kategorie příjemců osobních údajů 

Osobní údaje mohou být předávány: 

➢ osobám, které pacient písemně určí nebo jim dá písemný souhlas k poskytnutí osobních 

údajů (rodinní příslušníci, Policie ČR, soudy, komerční pojišťovny atd.), 

➢ osobám oprávněným nahlížet do zdravotnické dokumentace dle zákona č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách, 

➢ jiným zdravotnickým zařízením, pokud je to nezbytné v rámci procesu poskytování 

zdravotní péče, zejména při překladu pacienta nebo vyžádané péči, 

➢ Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, pokud se jedná o data potřebná  

pro národní zdravotnické registry podle zákona, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, 

➢ Státnímu ústavu pro jadernou bezpečnost, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Národnímu 

úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, 

➢ zdravotním pojišťovnám v rozsahu nezbytném pro vyúčtování zdravotní péče, 

➢ Pojišťovně Kooperativa z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců, 

➢ státním, krajským, místním a jiným orgánům v případě ze zákona povinných hlášení 

(Krajská hygienická stanice, soudy, Policie ČR, exekutoři, sociální služby a další), 

➢ Ministerstvu zdravotnictví ČR dle zákona o střetu zájmů (veřejní funkcionáři),  

➢ soudním znalcům (při vedení soudního sporu) – jen se souhlasem pacienta, 

➢ státním institucím, které mají nárok na určité osobní údaje na základě zákonů (zejména 

Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, Matriční úřad, zdravotní 

pojišťovny – osobní údaje zaměstnanců), 

➢ zadavatelům klinických studií (hodnocení) nebo ověření účinnosti zdravotnických 

prostředků (výhradně na základě smlouvy se zadavatelem a písemného informovaného 

souhlasu pacienta), 

➢ zpracovatelům osobních údajů v případech, kdy FN HK není schopna provést příslušné 

zpracování vlastními silami; v těchto případech je zpracování osobních údajů vždy 

podloženo smlouvou, splňující požadavky na ochranu osobních údajů, (např. Google 

Analytics), 

➢ Českému červenému kříži – údaje o dárcích krve a krevních derivátů, 

➢ členům etické komise, tzn. osobám pověřeným dohledem nad průběhem klinických studií 

(hodnocení), 

➢ dodavatelům informačních technologií a zdravotnických přístrojů obsahujících databáze 

osobních údajů v případě potřeby servisního zásahu do databází a systémů elektronického 

zpracování (na základě smlouvy o zpracování údajů dle čl. 28 GDPR k zajištění jejich 

bezpečnosti), 

➢ studentům středních a vysokých škol, vzdělávajících se ve FN HK, pod dohledem učitele 

(pokud s tím pacient vyslovil souhlas), 

➢ firmě zajišťující čerpání osobních kont zaměstnanců (pro účely plnění Kolektivní 

smlouvy), 

➢ firmám poskytujícím benefity pro účely čerpání prostředků z FKSP – dle požadavku 

zaměstnance.  



  
Informace poskytované subjektům údajů podle čl. 13 a 14 GDPR         4/8                                           

www.fnhk.cz 

 

 

Kategorie osobních údajů a zdroje  

Ve FN HK zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu získané od zaměstnanců, 

pacientů a dalších osob (subjekty údajů) zejména jejich kontaktní údaje nebo např. rodné 

číslo, číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny, fotografie, údaje o zdravotním stavu, genetické 

údaje (biologické vzorky), členství v odborech a další údaje zvláštní kategorie v souladu 

s výše uvedenými účely zpracování.   

K dalším zdrojům osobních údajů patří i údaje získané od státních orgánů a institucí, 

exekutorů, výsledky laboratorních vyšetření, údaje o pacientech překládaných nebo 

zasílaných na vyšetření z jiných zdravotnických zařízení nebo veřejně dostupné informace 

(např. údaje o solventnosti osob - insolvenční rejstřík). Dalším zdrojem osobních údajů  

je zejména kamerový systém FN HK, elektronické formuláře a cookies na webu FN HK, 

protikorupční program a vnitřní oznamovací systém ochrany oznamovatele FN HK. 

 

Dále Vás informujeme, že o svých pacientech konkrétně zpracováváme:  

- osobní údaje potřebné ke zjištění identity (data narození, jména, rodná čísla, zdravotní 

pojištění, identifikátory), 

- osobní údaje potřebné pro komunikaci (bydliště, jména příbuzných nebo osob blízkých, 

údaje o opatrovnících, telefon, e-mail), 

- anamnestické údaje potřebné ke stanovení diagnózy a postupu léčení včetně subjektivního 

popisu aktuálního zdravotního stavu,  

- objektivně zjištěné údaje o zdravotním stavu získané přímými vyšetřovacími  

a diagnostickými postupy (výška, váha, tep, prohmat, poslech atd.), 

- objektivně zjištěné údaje o zdravotním stavu získané přístrojovými vyšetřeními těla 

pacienta (záznamy křivek EKG, EEG, EMG, rentgenové a ultrazvukové snímky, záznamy 

ze speciálních vyšetřovacích přístrojů – např. spirometrie, denzitometrie apod., snímky 

povrchu těla atd.), 

- fotografie, videozáznamy v rámci poskytované zdravotní péče,   

- objektivně zjištěné údaje o zdravotním stavu získané laboratorními vyšetřeními 

biologických vzorků (hodnoty z tělních tekutin, stěrů, odběrů tkání, dechu, genetické 

údaje - výsledky na úrovni molekulární genetiky atd.), 

- stanovené hlavní a vedlejší diagnózy, klasifikace pro systém DRG, 

- plány zdravotnických činností (plán léčby, plán ošetřovatelské péče, předepsaná nutrice 

atd.), 

- popisy zdravotnických činností (záznam o ambulantním vyšetření, operační protokol, 

dekurz, epikríza, plán léčby, plán ošetřovatelské péče atd.), 

- u cizinců a samoplátců s jejich souhlasem kopie dokladů totožnosti, 

- v rámci vědeckého výzkumu pseudonymizované údaje, pro statistické účely pouze 

anonymizované údaje, 

- popisy výsledku péče (např. propouštěcí zpráva), 

- finanční informace (o úhradě placených služeb, regulačních poplatcích apod.).  
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O svých zaměstnancích zpracováváme: 

- identifikační údaje – jméno včetně titulů, datum a místo narození, RČ, číslo dokladu 

totožnosti, zdravotní pojišťovna, fotografie, číslo bankovního účtu, 

- registrační značka vozidla (vjezdová karta), 

- údaje o zdravotním stavu (např. lékařské prohlídky, očkování, výsledek testování),   

- kontaktní osobní údaje – bydliště, údaje rodinných příslušníků a jejich kontakty, 

- doklady o vzdělání, profesní životopis, kvalifikace, kurzy, zájmy, výpis z RT, 

- pracovní údaje – pracovní zařazení, zastávaná funkce, pracoviště, osobní číslo, osobní 

heslo do informačních systémů, e-mailová adresa ve tvaru jméno.příjmení@fnhk.cz, 

- aktivity pracovní a s prací související – provedené výkony, zařazení do směn a služeb, 

přístupy do počítačových systémů a chráněných prostor, e-mailová komunikace, závodní 

stravování, členství v odborech, údaje související s čerpáním půjček nebo benefitů v rámci 

FKSP, GPS souřadnice u nemocničních vozidel, cestovní příkaz atd., 

- platové údaje – platové zařazení, výkazy práce, plat, dovolená, pracovní neschopnost atd. 

- veřejná funkce dle zákona o střetu zájmů včetně adresy pracoviště, jména a příjmení, data 

a místa narození veřejného funkcionáře. 

FN HK dále zpracovává o: 

a) příbuzných a o osobách blízkých (pacientům, zaměstnancům): 

- údaje osob např. záznamy v anamnéze, chorobopisu,  

- v dětské skupině fotografie, video a audio záznamy dětí našich zaměstnanců, 

zmocnění u dětské skupiny, údaje o zdravotním stavu dítěte, vztah k dítěti, 

- identifikační údaje – jméno, údaje ručitelů u půjček pro zaměstnance,  

- kontaktní údaje – bydliště, telefon, e-mail. 

b) dárcích krve, krevních derivátů a orgánů: 

- identifikační údaje – jméno, RČ, zdravotní pojišťovna, genetické údaje, 

- kontaktní údaje – bydliště, telefon, e-mail, 

- údaje o zdravotním stavu (anamnéza, vstupní vyšetření). 

c) dobrovolnících, studentech středních a vysokých škol: 

- identifikační údaje – titul, jméno, datum narození, 

- kontaktní údaje – bydliště, telefon, e-mail, údaj o bezúhonnosti a o zdravotním stavu, 

- dosažené vzdělání, zdravotní stav, praxe. 

d) osobách v areálu a v budovách FN HK: 

- videozáznamy postavy a obličeje (kamerové záznamy), 

- registrační značky vozidel (v areálu), číslo mobilního telefonu při platbě za vjezd, 

- jméno a příjmení, telefon, číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny a zdravotní pojišťovna 

žadatele o program Léková karta (lékárny). 

e) volajících na monitorované telefonní linky FN HK (pohotovostní služby, dopravní 

     dispečink): 

- hlas volajícího, telefonní číslo, obsah hovoru. 

f) dodavatelích, odběratelích a nájemcích FN HK: 

- kontaktní údaje – jméno OSVČ, IČ, DIČ, telefon, e-mail, datová schránka, bank. účet, 

mailto:jméno.příjmení@fnhk.cz
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- kontaktní údaje zaměstnanců dodavatelů nezbytné k realizaci obchodního vztahu, 

- bývalí zaměstnanci (odběr stravy) – jméno, bankovní spojení. 

g) návštěvnících webu FN HK: 

- technické a analytické cookies o návštěvnosti stránek, 

- kontaktní formulář pro dobrovolníky a pro uchazeče o zaměstnání, výběrová řízení.  

h) uchazečích o zaměstnání a výběrová řízení FN HK: 

- kontaktní údaje (tituly, jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail),  

- doklady o vzdělání, profesní životopis, kvalifikace, kurzy, zájmy, praxe, výpis z RT. 

i) finančních dárcích a sponzorech FN HK (fyzické osoby): 

- kontaktní údaje (jméno, bydliště, datum narození, telefon, e-mail, IČ a DIČ OSVČ), 

- bankovní spojení, jméno účtu. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy 

U zdravotnické dokumentace je doba uchování v zásadě určena skartačními lhůtami podle 

vyhlášky MZ ČR č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Lhůty pro doklady finančního 

a personálního charakteru jsou dány předpisy pro správu daní, sociálního a zdravotního 

pojištění, výkon práce apod. Další lhůty jsou stanoveny interním předpisem ZD_8 Skartační 

řád. Doba uchovávání kamerových záznamů je maximálně 7 dnů, poté jsou data smazána  

(v případě bezpečnostního incidentu je záznam vybrán krizovým a bezpečnostním manažerem 

FN HK pro další použití jako důkazní prostředek ve správním či trestním řízení nebo  

pro obhajobu právních nároků správce nebo třetí strany). Za přiměřenou dobu, na kterou 

máme souhlas s využíváním cookies udělen, považujeme 12 měsíců. Zpracování osobních 

údajů u vědeckého výzkumu FN HK probíhá do odvolání Vašeho souhlasu a dále do splnění 

nezbytného účelu s tím, že maximální doba uchování osobních údajů je 20 let od doby jejich 

pořízení (některé klinické studie, např. hodnocení humánního léčiva, 25 let). Uvedená lhůta 

20 let se jeví jako nezbytná z důvodu oprávněného zájmu FN HK na využití výsledků 

získaných v rámci tohoto vědeckého výzkumu. V jiných případech zpracování osobních údajů 

je dána doba jejich uložení pominutím účelu nebo do odvolání souhlasu subjektem údajů. 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci 

Osobní údaje předáváme do třetích zemí výhradně s vědomím subjektu údajů a s jejich 

souhlasem v zájmu poskytování zdravotní péče nebo pro účely vědeckého výzkumu. Může  

se jednat např. o osobní údaje pacientů překládaných do třetích zemí nebo o účastníky 

klinických hodnocení léků nebo zdravotnických prostředků. Vždy však dbáme na dostatečnou 

úroveň zabezpečení předávaných osobních údajů dle čl. 44 až 46 GDPR. 

Automatizované rozhodování 

Ve FN HK neprovádíme žádné individuální automatizované rozhodování včetně profilování. 

Výjimkou jsou systémy pro zvaní pacientů na pravidelné prohlídky, které jsou v jejich zájmu, 

a výzvy dárcům krve a krevních derivátů k dostavení se k odběru. Na žádost zaměstnance  

a dalších subjektů údajů umožňujeme vjezd/výjezd do/z areálu FN HK pomocí 

automatizované závory, která se otevře po přečtení registrační značky vozidla kamerovým 

systémem. 
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Vaše práva dle GDPR, která můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu 

osobních údajů FN HK: 

Právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou 

zpracovávány. Pokud ano, tak máte právo na přístup k těmto údajům a k následujícím 

informacím: 

účely zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení údajů, jejich 

opravy, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo podat 

stížnost, informace o zdroji osobních údajů atd.  

Právo na výmaz je zejména u zdravotnické a personální dokumentace omezeno zákonnými 

skartačními lhůtami. 

Právo na opravu (čl. 16 GDPR) 

Máte právo, aby FN HK bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které  

se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných 

osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR) 

Máte právo na to, aby FN HK bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás 

týkají. K výmazu dojde, pokud je dán jeden z těchto příkladmo uvedených důvodů: 

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány; 

b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní 

důvod pro zpracování; 

c) vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody  

pro zpracování. 

Právo nelze uplatnit v případech zpracování z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného 

zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu 

či pro statistické účely, pokud by tím bylo znemožněno nebo vážně ohroženo splnění cílů 

uvedeného zpracování; pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 a 19 GDPR) 

Máte právo, aby FN HK omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 

a) osobní údaje jsou nepřesné, a to na dobu potřebnou k tomu, aby FN HK mohla přesnost 

osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní, ale odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte 

o omezení jejich použití; 

c) FN HK již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody FN HK 

převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

FN HK oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy 

nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže 
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jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, budete informováni  

o těchto příjemcích. 

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl(-a) FN HK,  

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje 

jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě  

a zpracování se provádí automatizovaně. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány 

přímo FN HK druhému správci, je-li to technicky proveditelné. 

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 

zájmu, kterým je FN HK pověřena. 

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR) 

V případě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

nebo pro účely oprávněných zájmů FN HK či třetí strany, máte právo kdykoli vznést námitku 

proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. 

FN HK osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody  

pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely, 

máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti 

zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění 

úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. 

FN HK nezpracovává osobní údaje za účelem přímého marketingu. 

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 GDPR) 

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným 

způsobem významně dotýká.  

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 GDPR)  

Máte právo kdykoliv odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů  

na místě, na kterém svůj původní souhlas dal, nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu 

osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je třeba, není-li zpracování založeno 

na jiném zákonném důvodu. Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená  

na souhlasu před jeho odvoláním tím není dotčena. Neposkytnutí souhlasu nesmí vést 

k neposkytnutí služby FN HK.  

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte,  

že v důsledku zpracování Vašich osobních údajů byla porušena Vaše práva. Bližší informace 

k právům dle GDPR:  www.uoou.cz 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00  Praha 7 

http://www.uoou.cz/

