Souhlas se zpracováním osobních údajů – Žádost k registraci u poskytovatele služeb
1. Potvrzením a odesláním údajů formuláře Žádosti k registraci do ordinace 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 dítěte
- Jméno a příjmení
- Číslo pojištěnce
- Zdravotní pojišťovna
- Pohlaví žadatele
a tyto osobní údaje zákonného zástupce:
-

Jméno a příjmení
Telefon
Emailová adresa

2. Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem
- možnosti kontaktování a sjednání termínu registrace žadatele zdravotnickým personálem
příslušené ordinace či příslušného zdravotnického zařízení či zákaznickou linkou Správce,
- možného zpětného kontaktu pracovníkem zákaznické linky Správce v případě, kdy nedojde
ke zpětnému kontaktu zdravotnickým personálem ordinace či příslušného zdravotnického
zařízení.
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. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu 3 měsíců a 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, e-mail, telefon zákonného zástupce a u dítěte jméno a příjmení a číslo pojištěnce. Nadále
bude evidován pouze údaj o zdravotní pojišťovně a pohlaví žadatele bez identifikačních údajů žadatele
o registraci a to pro účely statistického zpracování Správcem.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a jeho pověřenými zaměstnanci. Současně jsou
uvedené osobní údaje předány a zpracovány následujícím zpracovatelům:
- Poskytovatel webových služeb, Společnosti inCUBE interactive s.r.o., se sídlem Lidická 123,
547 01 Náchod – Staré Město nad Metují, IČ 275 48767.
6.

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.

