Informace o ochraně osobních údajů pro pacienty
I pro naši nemocnici platí:
− nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR),
− zákony ČR č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a č. 111/2019 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
Ujišťujeme pacienty, jejich rodinné příslušníky i další občany, kteří přicházejí do naší
nemocnice, že problematice ochrany jejich osobních údajů jsme věnovali velkou pozornost.

Co konkrétního jsme udělali?
a) Vypracovali jsme řadu řídicích dokumentů, které pokryly problematiku ochrany osobních
údajů, a vyškolili jsme z nich veškerý personál – každý se dozvěděl, co má dělat a jak má
Vaše osobní údaje chránit.
b) Provedli jsme náročnou analýzu rizik a přijali řadu opatření k jejich odstranění nebo
zmírnění.
c) Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, je jím Ing. Václav Brožek.
Případné dotazy, náměty, připomínky a práva u něho můžete uplatnit kdykoli
prostřednictvím e-mailu vaclav.brozek@nemcl.cz, mobilního telefonu 736 540 520 nebo
osobně v kanceláři 211 (na ředitelství v poliklinice - 2. patro), obvykle každý první a třetí
čtvrtek v měsíci od 8–11 hodin (pro jistotu si ověřte nejbližší den pro komunikaci na našem
webu v sekci O nás – Ochrana osobních údajů – Pověřenec, ideálně se předem ohlaste
telefonicky).
d) Zcela zásadní je péče o ochranu osobních údajů v oblasti informací o pacientech a jejich
zdravotním stavu. Uvědomujeme si, že jde o neobyčejně citlivé informace, které nesmí být
zveřejněny a případně i zneužity, proto věnujeme mimořádnou pozornost papírové i
elektronické zdravotnické dokumentaci.
e) Vedení nemocnice se nespoléhá jen na zavedení pravidel ochrany osobních údajů, ale
zavázalo se provádět každoroční prověrky a celkové roční přezkoumání souladu
s legislativou ochrany osobních údajů.
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