Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 50005 Hradec Králové

Ochrana osobních údajů v souvislosti s dárcovstvím krve a krevních složek
Vážené dárkyně, vážení dárci,
osobní údaje, které nám předáváte v souvislosti s odběrem krve nebo krevních složek,
vyžadujeme, uchováváme a případně sdělujeme plně v souladu s legislativou ČR a platnými
pravidly GDPR.
Z výše uvedeného pravidla jsou dvě výjimky (níže uvedené aktivity nejsou zmíněny
v legislativě), kdy je vyžadován Váš souhlas a kdy můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat:
1) Předávání osobních údajů okresní pobočce ČČK za účelem oceňování dárkyň a dárců,
tj. pro udělení medailí prof. J. Janského, zlatých křížů a Plakety ČČK – Dar krve. Okresní
pobočce ČČK sdělujeme při dosažení příslušného počtu bezpříspěvkových odběrů (10, 20, 40,
80, 120, 160 a 250) jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a počet
bezpříspěvkových odběrů. Souhlas s předáním těchto údajů potvrzujete podpisem „Dotazníku
pro dárce krve“ před každým odběrem.
Pokud se rozhodnete, že s předáním osobních údajů ČČK nesouhlasíte, postupujte
následovně:
a) v dotazníku pro dárce krve přeškrtněte větu: „Souhlasím s tím, že mé osobní údaje
budou sděleny subjektům ČČK pro potřeby oceňování dárců“,
b) oznamte nesouhlas pracovnici v kartotéce při registraci před odběrem.
Pracovnice kartotéky v programu označí ve vaší „Kartě dárce“ políčko pro nesouhlas
s předáním osobních údajů ČČK, program při zasílání přehledů pro ČČK Vaši osobu do
seznamu dárců s nárokem na ocenění nezařadí. Vyjádřený nesouhlas neznamená ztrátu nároku
na ocenění ČČK – při dosažení příslušného počtu odběrů na vaši žádost vystavíme písemné
potvrzení o počtu bezpříspěvkových odběrů, potvrzení si doručíte na okresní pobočku ČČK,
která vám předá ocenění.
2) Fotografie dárkyně/dárce v kartotéce a její uchování v databázi transfuzního oddělení
ve složce „Karta dárce“.
Při prvním příchodu na transfuzní oddělení do kartotéky k registraci k odběru je dárkyni/dárci
po ověření totožnosti nabídnuta možnost vyfotografování a uložení této fotografie do databáze
transfuzního oddělení do složky „Karta dárce“. Fotografie slouží jako prostředek identifikace
dárkyně/dárce při dalších příchodech na transfuzní oddělení, fotografie nahrazuje nutnost
prokazovat se při příchodu průkazem totožnosti. Vzhledem k tomu, že dárkyni/dárce není
možné vyfotografovat bez ústního souhlasu a bez aktivní spolupráce (nastavení se před
objektiv kamery), nevyžaduje se písemný souhlas.
Pokud se rozhodnete, že s uchováváním fotografie v databázi transfuzního oddělení ve složce
karta dárce nadále nesouhlasíte, oznamte to pracovnici kartotéky, která fotografii z databáze
odstraní. Při každém dalším odběru budete předkládat průkaz totožnosti k ověření.

Děkujeme za pochopení.
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