
 
 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ 

 

Medices s.r.o., IČO: 03663191, se sídlem Božkovská 2967/4, 141 00 Praha 4, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze (dále jen „Organizace“), 
jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele zdravotnických 
služeb (dále také jen „subjekt údajů“), tedy pacienty, registrované u Organizace  
o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů ze strany Organizace, včetně 
rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů 
Organizací. 
 
Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením 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 - „GDPR“) 
a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zpracování osobních údajů, a s dalšími 
platnými vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 
 
Organizace shromažďuje a zpracovává kategorie osobních údajů pouze v souladu se 
stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených 
účelů.  

Organizace zpracovává osobní údaje vždy v potřebném rozsahu včetně zvláštní 
kategorie osobních údajů souvisejících s úhradou za poskytnuté hrazené zdravotní 
služby, a to na základě: 

 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování 

 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 
 vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy 
 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona      

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 zákona č. 563/1991 Sb. - o účetnictví 
 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
 zákona č. 589/1992 Sb.- o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti 
 zákona č. 48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění 
 zákona č. 187/2006 Sb. - o nemocenském pojištění 
 zákona č. 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník 

 

Příjemci osobních údajů zpracovávaných Organizací jsou subjekty stanovené 
příslušnými právními předpisy. Spolupráce v případě využití vybraných externích 
zpracovatelů je realizována v souladu s požadavky Obecného nařízení. Podrobnosti 
naleznete v dokumentu „Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů.pdf“. 



 
 

 

K předávání osobních údajů z Organizace do třetích zemí nedochází, pokud       
o předání nepožádá subjekt údajů. 
 

Doba uchování osobních údajů 

Osobní údaje jsou v Organizaci uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění 
účelu zpracování. Podrobnosti naleznete v dokumentu „Záznamy o činnostech 
zpracování osobních údajů.pdf“. 

Práva subjektu údajů 

Jedná se o právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu, právo na výmaz, 
omezení zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku proti zpracování. 
V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu právo souhlas kdykoli 
odvolat. Veškerá práva se uplatňují u Organizace – viz kontaktní údaje níže. 

Právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů je možno realizovat              
také prostřednictvím Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 17, 
Praha 7, PSČ 170 00. 

 
Kontaktní údaje: 

Medices s.r.o. 
Božkovská 2967/4 
141 00 Praha 4 
 
e-mail: medices@email.cz 
tel.: 272 770 518 


