
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V tomto dokumentu vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních 

údajů. 

Informace jsme zpracovali tak, aby byly co nejsrozumitelnější. Před udělením souhlasu se 

zpracováním vašich osobních údajů si informace pečlivě pročtěte. V případě jakýchkoli nejasností nás 

kontaktujte, abychom vám mohli poskytnout vysvětlení.    

1. Správce a zpracovatel vašich osobních údajů  

Správcem vašich osobních údajů, který určuje účel a prostředky a rozhoduje o zpracování osobních 
údajů je: 

Název:   MEDICINA CENTRUM s.r.o. 
IČO:    24846988 
se sídlem:   Praha 6, Wuchterlova 565/9, PSČ 16000  
kontaktní telefon:  224 943 097 
kontaktní e-mail:  ludvikova@medicina-centrum.cz 

 
Zpracovatelem vašich osobních údajů, které nám předáte, je: 

Název:   ANERI s.r.o. 
IČO:    25429469 
se sídlem:   Hodkovická 52/52, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

 

2. Důvody a způsob zpracování osobních údajů  

Při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme platné právní předpisy. Řídíme se zejména 

obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR, a 

zákonem o zpracování osobních údajů.  

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem možnosti nabídky a poskytnutí zdravotní péče.    

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za uvedeným účelem a na základě Vašeho uděleného 

souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.   

Osobní údaje pro uvedený účel budeme zpracovávat po dobu tří let a při jejich zpracování nebude 

docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. 

3. Zpracovávané osobní údaje  

Zpracováváme pouze osobní údaje, ke kterým jste nám dal níže uvedený písemný souhlas a které 

jsme získali přímo od vás:  

- Jméno, příjmení, titul; 

- adresa trvalého / přechodného bydliště; 

- e-mailová adresa; 

- telefon; 

- státní občanství; 

- datum narození; 

- rodné číslo; 

- zdravotní pojišťovna; 

- profese; 

- požadované služby; 



4. Ochrana osobních údajů  

Veškeré osobní údaje včetně vámi poskytnutých chráníme v maximální míře odpovídající technické 

úrovni dostupných prostředků. S osobními údaji nakládáme dle platných právních předpisů.  

5. Poskytování vašich osobních údajů   

Abychom byli schopni zajistit účel zpracování Vašich osobních údajů, předáváme je ke zpracování 

výše uvedenému zpracovateli, se kterým máme uzavřenu řádnou zpracovatelskou smlouvu. 

 

6. Práva subjektu údajů 

Vy jako subjekt údajů můžete ve vztahu k vašim osobním údajům k nám jako správci uplatnit 

následující práva:  

 právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme; 

 právo na doplnění či opravu vašich osobních údajů, jestliže jsou neúplné či nepřesné; 

 právo na omezení zpracování či výmaz vašich osobních údajů, pokud nejsou jiné zákonné 

povinnosti pro jejich zpracování;  

 právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů; 

 právo na přenos vašich osobních údajů k jinému správci.  

Svá práva můžete uplatnit po prokázání vaší identity osobně nebo písemným podáním doručeným na 

výše uvedenou adresu či e-mailovou adresu správce. 

Jestliže se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá dle platných právních předpisů, 

máte právo podat stížnost u českého dozorového úřadu, kterým je:  

Úřad pro ochranu osobních údajů 

IČO: 708 37 627 

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

www: https://www.uoou.cz 

7. Další informace  

S vašimi případnými dotazy týkajícími se zpracovávání vašich osobních údajů se obracejte přímo na 

správce prostřednictvím výše uvedených kontaktů.  

https://www.uoou.cz/

