Zásady ochrany osobních údajů – nařízení „GDPR“
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tyto zásady mají za cíl informovat, jakým způsobem Léčebna dlouhodobě nemocných
Vršovice p.o. (dále jen „LDN“) zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (dále
jen „zpracování osobních údajů“).
Osobním údajem se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na
základě tohoto údaje identifikovat.
Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které LDN shromažďuje během své
zdravotnické činnosti a zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno,
příjmení, rodné číslo) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a telefonické
spojení) příbuzných klientů (fyzických osob).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů ?
LDN určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou
zpracovávat.
Pro tento účel je určen pověřenec osobních údajů:
Mgr. Petra Malá
tel.: 271 008 510
email: poverenec@ldnvrsovice.cz

2. Z jakých zdrojů zı́ská váme Vaše osobnı́ údaje ?
LDN získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od klientů nebo jejich
příbuzných, případně z veřejně dostupných zdrojů, od návštěv obchodních partnerů a
jiných osob přímo v LDN. Další údaje získáváme z kamerového systému instalovaného
k zajištění bezpečnosti.

3. Sdílíme Vaše osobnı́ údaje s dalšími osobami ?
Externí poskytovatelé služeb
LDN využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména kontrolu
účetnictví, správu pohledávek, správu IT systému. Pro účely plnění jejich povinností
jim musí být léčebnou předány určité osobní údaje.
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Externí poskytovatelé služeb jsou léčebnou prověřeni a poskytují dostatečné záruky s
ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů. Se všemi těmito poskytovateli má
LDN uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé
zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování zabezpečení osobních údajů.

Sdělovánı́ osobních údajů třetím osobám
LDN je povinna za určitých okolností předávat osobní údaje třetím osobám mimo výše
uvedených poskytovatelů služeb a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních
údajů.
Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:
•
•
•
•

správní a obdobné orgány (finanční úřady)
finanční instituce (banky, pojišťovny)
Policie ČR, státní zastupitelství
externí poradci

4. Předá vá me osobnı́ údaje do zemı́ mimo EHP ?
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

5. Jak jsou Vaše osobnı́ údaje zabezpečené ?
LDN za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodních
partnerů a návštěvníků využívá moderní IT bezpečnostní systémy. LDN udržuje vhodná
bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo
neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné́ ztrátě či poškození
osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které ho
potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo
smluvní povinností mlčenlivosti.

6. Jak dlouho budeme Vaše osobnı́ údaje uchovávat ?
LDN uchovává osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým
byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů LDN.

7. Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů ?
Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, která Vám
stanoví právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (pozn. GDPR):
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•
•
•
•
•
•
•

právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování
Vašich osobních údajů
právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů
právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci
právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů
právo na omezení zpracování osobních údajů
právo na vymazání osobních údajů
právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)

Kontakty
Pokud budete chtít využít jakékoliv své́ právo v souvislosti se zpracováním Vašich
osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování,
kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem našeho „Pověřence pro
ochranu osobních údajů“:
Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice p.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Petra Malá
Oblouková 837/7
101 00 Praha 10
e-mail: poverenec@ldnvrsovice.cz
Aktuální znění zásad bude vždy k dispozici na webových stránkách LDN
www.ldnvrsovice.cz v sekci „Zásady zpracování osobních údajů – GDPR“.

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN
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