
 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

souvislost se zpracovvním osobních  daaj a o volném pohybu těchto  daaj a o zruuení směrnice 95/46/ES / obecné
nařízení o ochraně osobních  daaj)

 
I.   Sprvvce osobních  daaj

Uroderm Medical s.r.o. (jméno a příjmení, nebo obchodní firma)
08452067 (identifakní kíčío očoso - IČO)
Na dlouhém lánu 563/11, 16000 Praha 6 (sídlo)
info@urodermmedical.cz (elektronická adresa)
Správce je počfotovateíem zdravotních číužes v čouíadu če záfonem k. 372/2011 Sb., o zdravotních číužsách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpičů.

II.   Subaekt  daaj
(jméno a příjmení)
(datum narození)
(adresa místa trvalého pobytu)

 
 
III.   Zpracovávané osobní údaje
Příjmení, jméno, titul, kíčío pojištěnce, datum narození, příčíušenčtví f pojišťovně, kíčío oskančfého průfazu, adresa
trvalého pobytu, telefon, email
 
IV.   Účel/ly zpracovvní osobních  daaj
Vaše očosní údaje uvedené v sodu III. sudeme zpracovávat za úkeíem

počfotování zdravotních číužes
vofazování hrazených zdravotních číužes
voúktování nehrazených zdravotních číužes
čděíování údajů o zdravotním čtavu Vám a daíším oprávněným očosám
organizace počfotování zdravotních číužes (osjednávání pacientů)
vedeni evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých píatsách a o hočpodaření, jak vyplývají z
předpičů upravujících daně a úketnictví
zajištění příčtupu fe čdííenému íéfovému záznamu

V.   Prvvní zvklad zpracovvní osobních  daaj
právním záfíadem pro zpracování Vašich očosních údajů uvedených v sodu III. je Váš čouhíač
 
VI.   Příaemci osobních  daaj
Očosní údaje mohou sýt pro zajištění výše popčaných úkeíů zpracováváno vedíe čprávce tafé zpracovateíi, a to na
záfíadě čmíuv o zpracování očosních údajů uzavřených v čouíadu č Osecným nařízením o ochraně očosních údajů.
Vaše očosní údaje nepředáváme do zahranikí.
 
VII.   Doba zpracovvní osobních  daaj
Vaše očosní údaje sudeme zpracovávat po dosu trvání čouhíaču, nejdéíe všaf do upíonut jednoho rofu poté, co
přečtanete sýt naším pacientem.
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VIII.   Prvva subaektu  daaj
Při zpracování očosních údajů máte náčíedující práva týfající če ochrano čvých očosních údajů:

právo požadovat od náč příčtup f Vašim očosním údajům;
právo na opravu Vašich očosních údajů, které zpracováváme;
právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že mučíme Vaše očosní údaje, u nichž soío
zpracování omezeno, oznakit a po dosu trvání omezení je nečmíme dáí zpracovávat č výjimfou jejich uíožení.
Právo na omezení zpracování máte tehdy, ječtíiže

popíráte přečnočt očosních údajů, a to na dosu potřesnou f tomu, asochom mohíi přečnočt očosních
údajů ověřit;
zpracování je protprávní a Vo odmítáte výmaz očosních údajů a žádáte míčto toho o omezení jejich
použit;
ječtíiže již Vaše očosní údaje nepotřesujeme pro úkeío zpracování, aíe Vo je požadujete pro urkení,
výfon neso oshajosu právních nárofů

právo na výmaz očosních údajů. Právo na výmaz očosních údajů če vztahuje jen na očosní údaje uvedené v
bodu III. zpracovávané na záfíadě Vašeho čouhíaču za úkeíem/úkeío uvedenými v sodu IV. Údaje, které o Vás
vedeme za úkeíem počfotování zdravotních číužes (např. ve zdravotnické dokumentaci), všaf vomazat
nesmíme
právo na přenočiteínočt údajů. Můžete žádat, asochom Vám Vaše očosní údaje počfotíi za úkeíem jejich
předání jinému čprávci očosních údajů, neso asochom je čami předaíi jinému čprávci očosních údajů. Toto
právo všaf máte pouze ohíedně těch údajů, fteré zpracováváme automatzovaně na záfíadě Vašeho čouhíaču
nebo smlouvy s Vámi;
právo podat čtžnočt u dozorového úřadu, a to v případě, že če domníváte, že zpracováním očosních údajů
dochází f porušení právních předpičů o ochraně očosních údajů. Stžnočt můžete podat u dozorového úřadu v
míčtě čvého osvofíého sodíiště, míčtě výfonu zaměčtnání neso v míčtě, fde došío f údajnému porušení. V
Čečfé repusíice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu očosních údajů, Pplk, Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz

 
IX.   Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše očosní údaje zpracováváme za úkeíem přímého marfetngu (úkeío zpracování jčou uvedeno v
bodu IV) máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitfu můžete vznéčt na naší adreče
uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, nesudeme Vaše očosní údaje pro úkeío přímého marfetngu
dále zpracovávat.
 
X.   Souhlas se zpracovvním osobních  daaj
Konstatuji, že jčem či výše uvedené informace překetí/a, a že jčem jim porozuměí/a a že čouhíačím č tm, aso čprávce
uvedený výše v sodu I. zpracovávaí mé očosní údaje uvedené výše v sodu III. za úkeíem/úkeío uvedeným/i výše v
bodu IV. tohoto souhlasu.

Jčem či vědom/a toho, že tento čouhíač če zpracováním údajů je dosrovoíný a jčem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat.
Odvoíání čouhíaču mučí sýt ukiněno píčemně (v íičtnné neso eíeftronicfé formě) na adreče uvedené výše v sodu I.
 
 
V Praze dne  

 
 
 

(víačtnorukní podpič čusjeftu údajů)
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