
Stránka 1 z 2 
 

 

MediClinic a.s. 
Minská 84/97 I 616 00 Brno – Žabovřesky 
tel.: 251 034 111 I fax: 251 034 034 I info@mediclinic.cz I www.mediclinic.cz 
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 5714 
IČO: 27918335 I DIČ: CZ 27918335 I  
Bankovní spojení: Komerční banka č.ú.107 - 6622770277/0100 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – Nabídka k odkupu ordinace zájemcem o prodej 
 
1. Potvrzením a odesláním údajů formuláře „Zájem o odkup lékařské praxe“ udělujete souhlas 

společnosti Mediclinic a.s., se sídlem Minská 84/97, Brno – Žabovřesky, PSČ 616 00, IČ: 279 18 335, 

zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5714 (dále jen „Správce“), aby ve 

smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 - GDPR (dále jen „Nařízení“) a 

Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) 

zpracovávala tyto osobní údaje 

- Jméno a příjmení (včetně akademického titulu) 

- Telefon 

- Emailová adresa 

- Kód a název odbornosti Vámi nabízené praxe/ordinace, včetně specializace 

- Forma podnikání 

- Místo provozování praxe/ordinace v rozsahu – kraj a město 

 
2. Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem 

- základního vyhodnocení obchodní příležitosti, stanovení dalšího záměru a kroků 

vedených Správcem v této záležitosti, 

- možnosti kontaktování a sjednání termínu osobní schůzky pověřeného pracovníka 

Správce se žadatelem, 

- zaslání či vyžádání dokumentů souvisejících s doplněním či upřesněním informací 

týkajících se konkrétní nabídky k odkupu praxe/ordinace, 

- zařazení do vnitřní databáze Správce v rozsahu informace předané prostřednictvím 

uvedeného formuláře žadatelem, 

- možného zpětného kontaktu pracovníkem zákaznické linky Správce. 

 
3. S výše uvedeným zpracování udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět 

a to zasláním emailu na adresu ochranaOU@mediclinic.cz nebo dopisem na adresu kanceláře 

Správce Antala Staška 510/38, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00 s označením obálky jako Ochrana OU. 

Nutnou podmínkou pro přijetí příslušných kroků na straně Správce je možnost identifikace vaší 

osoby.  

 
4. Údaje získané a zpracovávané v souladu s tímto formulářem budou Správcem zpracovány a 

uchovány po dobu 6 měsíců, přičemž právním titulem pro zpracování a uchování uvedených 

osobních údajů je tento výslovně udělený souhlas. Po uplynutí výše uvedené lhůty, budou data 

anonymizována tak, že budou odstraněny identifikační osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení 

(titul nevyjímaje), e-mail a telefon. Nadále tak budou v příslušné databázi poskytovatele 

webových služeb evidovány pouze údaje o odbornosti a specializaci ordinace, formě a místu 

provozování praxe/ordinace bez identifikačních údajů žadatele a to pro účely statického 

zpracování Správcem. 

 
5. Údaje získané na základě tohoto formuláře budou dále Správcem zpracovány a uchovány ve 

vnitřním informačním systému Správce v plném rozsahu informace předané na základě 

uvedeného formuláře a to pod dobu 5 let od posledního kontaktu se žadatelem k čemuž tímto 

udělujete svůj výslovný souhlas. Pokud v rámci návazného dalšího jednání byly získány další údaje, 

které svou povahou a charakterem představují osobní údaje, pak bude takto činěno výhradně na 

základě Vámi uděleného souhlasu. 
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6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a jeho pověřenými zaměstnanci. Současně 

jsou uvedené osobní údaje předávány k dalšímu zpracování následujícím zpracovatelům: 

- poskytovatel webových služeb, společnost inCUBE interactive s.r.o., se sídlem Lidická 

123, 547 01 Náchod – Staré Město nad Metují, IČO: 275 48767.  

- poskytovatel systémových služeb, společnost Apollo Data s.r.o., se sídlem 

Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 246 64 791 

 
7.  Vezměte na vědomí, že podle Nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


