
 
 
 

 
V České Lípě dne 20. 10. 2020 (verze 3) 

 

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ Ů (GDPR) 
Jsme nemocnice s poliklinikou a zpracováváme velké množství osobních údajů – pacientů, zaměstnanců, 
obchodních partnerů a dalších osob. Platí tedy i pro nás  

− 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. 

Naším cílem je poskytovat všem uvedeným subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich 
zneužití. Přijali jsme následující vizi: 
 

 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je zárukou bezpe čí osobních 
údajů našich pacient ů, zaměstnanc ů i všech dalších partner ů  

 

 

Tuto vizi naplníme soust ředěním se na následující opat ření: 

1. Systém managementu bezpe čnosti osobních údaj ů. GDPR zavádíme jako ucelený systém 
s provázanými řídicími dokumenty (politika, směrnice, pokyny) a záznamy. V rámci ochrany osobních údajů 
jsme definovali následující agendy: 

 

Agenda pacient ů a jiných 
klient ů  

Chráníme veškerou zdravotnickou dokumentaci před únikem informací, a 
to jak v papírové, tak v elektronické podobě. To se týká i rodinných 
příslušníků, opatrovníků a dalších osob zde zahrnutých. Chráníme 
osobní údaje klientů sociálních služeb a také autorů stížností a pochval. 

Agenda obchodních a 
jiných partner ů 

Chráníme informace o obchodních partnerech i o dalších osobách, jejichž 
osobními údaji disponujeme (státní úředníci, zaměstnanci veřejné správy, 
poradci, studenti a žáci na praxi a při pomocných pracích atd.) 

Personáln ě mzdová 
agenda 

Chráníme informace o zaměstnancích nemocnice vč. o stážistech, 
evidujeme pouze to, co nezbytně potřebujeme pro manažerskou, 
personální a mzdovou práci i pro externí instituce (správa sociálního 
zabezpečení, zdravotní pojišťovny, správa sociálního pojištění apod.) 

Agenda kamerového 
systému 

Monitorujeme jen to nejnutnější v areálu nemocnice, záznamy 
uchováváme jen po nezbytnou dobu. 

Agenda akcí pro ve řejnost  Chráníme informace o účastnících akcí pro odbornou i laickou veřejnost. 

Agenda léka řské 
knihovny 

Chráníme informace o uživatelích služby v oblasti získávání informací. 

Agenda centrální 
spisovny 

Chráníme osobní údaje obsažené v písemnostech uložených v centrální 
spisovně až po jejich archivaci ve státním archívu, resp. při skartaci. 

2. Softwarové produkty evidující osobní údaje . Posuzujeme využívané i nové softwarové produkty 
z pohledu evidence osobních údajů. Požadujeme od dodavatelů podporu GDPR při jejich využívání včetně 
funkcí pro plnění práv subjektů. 

 

Tato Politika GDPR je závazkem vedení firmy naplňovat zásady v oblasti ochrany osobních údajů. Politika GDPR je základem pro 
stanovování dílčích cílů. Zaměstnanci firmy jsou s Politikou GDPR opakovaně seznamováni, protože odpovídají za její plnění. 

 

Tato Politika GDPR se přijímá na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli, minimálně 1x ročně. 
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