Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 695 111

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
osob blízkých pacientovi Psychiatrické nemocnice v Opavě
dle čl. 13

Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Význam tohoto dokumentu:
Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů osob
blízkých pacientovi (průvodci, příbuzní, živitelé, opatrovníci, pečující o dítě, právní zástupce,..) Psychiatrické
nemocnice v Opavě, vč. zvláštních kategorií osobních údajů, správcem těchto údajů.
1. Identifikační a kontaktní údaje správce
Správce: Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88
746 01 Opava
IČO: 00844004
tel.: +420 553 695 111
e-mail: pnopava@pnopava.cz
datová schránka: 7hnk3jk
2. Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Karel Kraus
tel.: +420 553 695 207
e-mail: kraus@pnopava.cz
3. Kategorie subjektu údajů


osoby blízké pacientovi (průvodci, příbuzní, živitelé, opatrovníci, pečující o dítě, právní zástupce,..)

4. Kategorie osobních údajů



kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, akademické tituly, datum a místo narození, adresa
trvalého bydliště, kontaktní spojení (telefonní spojení, e-mail)
zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu (rodinná anamnéza), biometrické údaje
(podpis)

Osobní údaje se zpracovávají ve formě listinné i elektronické.
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5. Oprávněné zájmy správce či třetích osob, účel a právní základ zpracování
Zpracování osobních údajů je založeno na právním základu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení:
„zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;“,
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení:
„zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy
pře těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě“.
Účelem zpracování osobních údajů je dodržení právní povinnosti správce (poskytování zdravotních služeb) v
souladu s ustanovením:
- zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 373/2011 sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
a za účelem poskytování zdravotních a sociálních služeb a zajištění úkonů souvisejících s ochranným léčením
tak, aby pacientovi mohla být poskytnuta správná a komplexní zdravotní péče.
6. Kategorie příjemců osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných z titulu splnění zákonné povinnosti mohou, v souladu
s ustanoveními právních předpisů, v konkrétních případech kromě Vás být poskytovatel zdravotních služeb,
orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších
předpisů.
7. Předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci
Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.
8. Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovány po nezbytnou dobu stanovenou právním předpisem (vyhláška č. 98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů) a Spisovým řádem PNO Rd-M001.
9. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo být informován o možnosti uplatnit svá práva vůči správci. V případě, že je zpracování
osobních údajů založeno na právním základu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, jedná se tyto práva:
a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
b) právo na opravu (čl. 16 Nařízení),
c) právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení),
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d) právo podat stížnost u ÚOOÚ (čl. 77 Nařízení).
V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na právním základu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení, jedná se o tyto práva:
a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
b) právo na opravu (čl. 16 Nařízení),
c) právo na výmaz (čl. 17 Nařízení),
d) právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení),
e) právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení),
f) právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování (čl. 22 Nařízení),
g) právo podat stížnost u ÚOOÚ (čl. 77 Nařízení).
10. Důvod poskytnutí osobních údajů
Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem, subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout,
viz odst. 5 této Informace.
11. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
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