
Informace o zpracování osobních údajů 
 
Společnost Centrum České Medicíny s.r.o. (dále jen „společnost“) tímto informuje o 
zpracování osobních údajů dotčených subjektů údajů ze strany společnosti jako správce 
osobních údajů ve smyslu čl. 13 a 14 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) (dále jen „Obecné nařízení“). 
Společnost při nakládání s osobními údaji dbá na dodržení zásad zpracování osobních údajů 
v souladu s ustanoveními kapitoly II. Obecného nařízení. Pro účely zajištění bezpečnosti 
osobních údajů v souladu s čl. 24, 25 a 32 Obecného nařízení byla navržena technická a 
bezpečnostní opatření, která Společnost implementovala do svých interních postupů.  
 
Kontaktní údaje správce osobních údajů  
Centrum České Medicíny s.r.o. 
Anglická 140/20 
120 00 Praha 2 
e-mail: GDPR@centrumceskemediciny.cz  
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů  
Společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 
Kategorie zpracovávaných osobních údajů 
Společnost zpracovává osobní údaje, které získala od subjektů údajů v rámci příslušného 
smluvního vztahu, objednávky, formuláře.  
Jsou jimi zejména následující osobní údaje: 
 základní identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení, datum narození, rodné 

číslo, 

 základní kontaktní údaje, kterými se rozumí adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště, 

adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa, 

 jiné údaje, kterými se rozumí zdravotní pojišťovna. 

 
Společnost nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie.  
 

Ve Společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů uchazečů o 
zaměstnání ani k jejich profilování.  
 
Účel zpracování a zákonnost zpracování osobních údajů 
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi správcem a 
subjektem údajů, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
subjektu údajů či pro oprávněné zájmy správce či třetí strany v případech, kdy převýší zájmy 
a základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro plnění 
uzavřeného smluvního vztahu.  
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Doba uložení osobních údajů 
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy dobu, po 
kterou je dán stanovený účel zpracování osobních údajů či po kterou existuje zákonný důvod 
pro jejich zpracování. Zpravidla se jedná o dobu trvání smluvního vztahu a dobu nezbytné 
archivace osobních údajů dle zákonných požadavků. Po uplynutí nezbytné doby uložení 
osobních údajů bude se všemi zpracovávanými osobními údaji v elektronické i listinné 
podobě naloženo dle platných zákonů.  
 
Předání osobních údajů  
V rámci uzavřených smluvních vztahů využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní 
údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány výše. Tito 
zpracovatelé jsou vázáni mlčenlivostí a smluvně se zavázali zavést opatření nutná pro 
naplnění podmínek vyplývajících z Obecného nařízení. Takovými zpracovateli jsou 
zdravotnické subjekty. 
 
Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje svých zaměstnanců do třetí země ani 
mezinárodní organizaci.  
 
Práva subjektů údajů 
Subjekty údajů mají následující práva týkající se ochrany jejich osobních údajů 
zpracovávaných společností: 
 právo získat od společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou 

zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, mají právo získat přístup k těmto osobním 
údajům a k dalším informacích, jejichž výčet je uveden v čl. 15 Obecného nařízení, a to za 
podmínek stanovených v čl. 15 Obecného nařízení; 

 právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobního údaje, 
které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na 
doplnění neúplných osobních údajů a to v souladu s čl. 16 Obecného nařízení; 

 právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jich 
týkají, v souladu s čl. 17 Obecného nařízení; 

 právo na to, aby společnost omezila zpracování osobních údajů, které se jich týkají, 
v případech uvedených v čl. 18 Obecného nařízení; 

 právo na předání svých osobních údajů, jež subjekt údajů poskytl společnosti, k jinému 
správci za splnění podmínek uvedených v čl. 20 Obecného nařízení; 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování 
prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany v souladu s čl. 21 Obecného 
nařízení;  

 právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho 
obdobným způsobem významně dotýká a to za podmínek stanovených v čl. 22 Obecného 
nařízení; 

 právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, byl-li společnosti 
udělen, a to písemným oznámením doručeným společnosti; 

 právo na informování v případě porušení zabezpečení jejich osobních údajů v případě, že 
je pravděpodobný vznik rizika pro práva a svobody subjektů údajů v důsledku tohoto 
porušení; 

 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či požádat o soudní ochranu. 



Tato práva lze uplatnit u společnosti prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů a to 

písemně. 

Výše uvedené kontaktní údaje zároveň slouží pro komunikaci ve všech záležitostech 
souvisejících se zpracováním osobních údajů.  

 
 

 


