
 

 
 

INFORMACE O ZÁKONNÉM ZPRACOVÁNÍ A 
POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Podle čl. 13 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 
101/200 Z.z. o ochraně osobních údajů 

 
Informace o účelu a právní základ zpracování 

 
 
Informace o účelu a právní základ zpracovávání 
 
Při výkonu naší činnosti dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů. Pro naši 
společnost OFTUM Bohemia, s.r.o., je řádné zpracovávání Vašich osobních údajů  důležité a 
jejich ochrana je pro nás velmi podstatná, proto bychom Vám rádi poskytli informace týkající 
se jejich zpracování v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
(GDPR) z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).  
Provozovatel určil odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů, která dohlíží na 
dodržování zákonných povinností a zásad ochrany osobních údajů. Odpovědnou osobu 
můžete kontaktovat na: gdpr@oftum.cz 
 
Pokud Vám po přečtení tohoto dokumentu bude cokoli nejasné nebo si nebudete něčím jisti, 
rádi Vám kterýkoli pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme. Neváhejte nás tedy 
kdykoliv kontaktovat na gdpr@oftum.sk nebo písemně na adrese provozovatele (níže). 
 
Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 
 

Obchodní jméno: OFTUM Bohemia s.r.o. (Soukromná oční klinika)  
Sídlo:   Na Strži 1702/65, Praha 4, 140 62 
IČO:    242 11 419 
Kontaktní údaje: +420 734 315 588, info@oftum.cz 
(dále jen „provozovateľ“) 

 
 
 
 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
 
a) V rámci předmětného informačního systému dochází ke zpracovávání osobních údajů při 
poskytování kompletní zdravotní péče všech zákroků oční kliniky Privátní oftalmologické 
pracoviště OFTUM Bohemia s.r.o. 
b) Při snímání kamerovým systémem - oprávněný zájem provozovatele pro účely ochrany 
majetku naší společnosti, bezpečnost naší společnosti i bezpečnost dotčených osob ve 
vnitřních a venkovních prostorách Privátního oftalmologických pracoviště. O umístění 
kamerového systému jsou dotčené osoby informovány prostřednictvím tabulek umístěných 
na viditelném místě na vstupech do prostor provozovatele. 
c) Na základě Vašeho souhlasu - na marketingové účely propagaci společnosti, propagaci 
služeb, slev, bonusů, soutěží a zjišťování spokojenosti se službami společnosti, se zasíláním 
newsletteru a zveřejňováním Vašich fotografií na našem webovém sídle www.oftum.cz a na 
sociální sítí Facebook. 
 
Poskytnutý souhlas pro tyto účely je zcela dobrovolný, nicméně je nezbytný, abyste mohli být 

https://www.nemocnicapp.sk/wp-content/uploads/Informovanie-dotknut%C3%BDch-os%C3%B4b-o-z%C3%A1konnom-sprac%C3%BAvan%C3%AD-a-poskytovan%C3%AD-osobn%C3%BDch-%C3%BAdajov-tret%C3%ADm-stran%C3%A1m_u.pdf#page=5
https://www.nemocnicapp.sk/wp-content/uploads/Informovanie-dotknut%C3%BDch-os%C3%B4b-o-z%C3%A1konnom-sprac%C3%BAvan%C3%AD-a-poskytovan%C3%AD-osobn%C3%BDch-%C3%BAdajov-tret%C3%ADm-stran%C3%A1m_u.pdf#page=5


 

oslovováni s nabídkami služeb a akcí. Váš jakýkoliv svobodný souhlas, který jednoznačně 
potvrdíte svým podpisem můžete kdykoliv odvolat osobně, písemnou formou zaslanou do 
sídla provozovatele, nebo emailem na gdpr@oftum.sk. Odvolání souhlasu však nemá vliv na 
zákonnost zpracování založeném na souhlasu před jeho odvoláním. 
 
 
PRÁVNÍ ZAKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
Zpracování osobních údajů je povoleno zákonem č. 372/2011 Sb. o poskytování zdravotní 
péče, službách souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2017Sb. o poskytovatelích zdravotní péče, 
zdravotnických pracovnících, stavovských organizacích ve zdravotnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 268/2014 Sb. o lécích a 
zdravotnických pomůckách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně zákona č. 363/1999 Sb. o 
pojišťovnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: 
veřejné orgány podle příslušných právních předpisů, zdravotní pojišťovny, jiní poskytovatelé 
zdravotní péče, třetí strany, kterým zvláštní předpis svěřuje pravomoc rozhodovat o právech 
a povinnostech fyzických osob - pacientů (např. Úřad pro dohled nad zdravotní péčí, soudy). 
 
Osobní údaje dotčených osob se nezveřejňují a nepřenášejí do třetích zemí. 
 
Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje. 
Budou Vaše osobní údaje poskytované jiným příjemcům? 
 
• Na požádání poskytneme seznam zprostředkovatelů 
 
 
LHŮTY NA VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH DAT: 
20 let od posledního poskytnutí zdravotní péče 
 
PRÁVA SUBJEKTŮ OSOB: 
Dotčené osoby, o nichž jsou zpracovávány osobní údaje v našich informačních systémech 
pro konkrétní vymezené účely si mohou uplatnit písemně nebo elektronicky následující 
práva: 
 
Na základě písemné žádosti, která je umístěna na našem webovém sídle www.oftum.cz jste 
oprávněn si od provozovatele uplatnit: 
 
• Právo na přístup k osobním údajům 
Podle § 12 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo získat 
od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Pokud 
provozovatel takové osobní údaje zpracovává, dotyčná osoba má právo získat přístup k 
těmto osobním údajům a informace o nich. 
 
• Právo na opravu osobních údajů 
Podle § 12 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo na to, 
aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. 
S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění 
neúplných osobních údajů. 
 
• Právo na výmaz osobních údajů 
Podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo na to, aby 
provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají. 



 

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud dotyčná 
osoba uplatnila právo na výmaz, pokud: 
 
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány, 

b) dotyčná osoba odvolá souhlas na základě kterého se zpracování osobních údajů provádí, 

a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, 

c) dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle a nepřevažují žádné oprávněné 

důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů zpochybňuje zpracování 

osobních údajů, 

d) osobní údaje se zpracovávají nezákonně, 

e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo 

mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo 

f) se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 

 

• Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo na to, aby 

provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud: 

a) dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího 

provozovateli ověřit správnost osobních údajů, 

b) zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních 

údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, 

c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale 

potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku, nebo 

d) dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a to až do ověření, zda oprávněné 

důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby. 

Právo na přenosnost osobních údajů 
 
Podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba právo získat osobní 
údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném 
a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, 
pokud je to technicky možné a pokud: 
a) se osobní údaje zpracovávají na právním důvodu souhlasu či smlouvě, 
b) zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky. 
Uplatněním práva výše uvedeného odstavce není dotčeno právo. Právo na přenosnost se 
nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli. 
Právo dotčených osob nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných osob. 
 
• Právo namítat zpracovávání osobních údajů 
Podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů má: 
(1) Subjekt údajů má právo vznést zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího 
se její konkrétní situace vykonávané včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. 
Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné 
zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, 
nebo důvody pro uplatnění právního nároku. 
(2) Subjekt údajů má právo vznést námitky zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, 
za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým 
marketingem. Pokud dotyčná osoba namítá zpracovávání osobních údajů pro účely přímého 
marketingu, provozovatel dále osobní údaje pro účely přímého marketingu nesmí 
zpracovávat. 
 
 



 

(3) Provozovatel je povinen dotyčnou osobu výslovně upozornit na práva podle odstavců 1 a 

2 nejpozději při první komunikaci s ní, přičemž informace o tomto právu musí být uvedena 

jasně a odděleně od jiných informací. 

(4) V souvislosti s používáním služeb informační společnosti může dotyčná osoba své právo 

namítat uplatňovat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací. 

(5) Dotyčná osoba má právo vznést námitky zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, 

z důvodů týkajících se její konkrétní situace, kromě případů, kdy je zpracovávání osobních 

údajů nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu, pokud se osobní údaje 

zpracovávají na vědecký účel na účel historického výzkumu nebo na statistický účel. 

• Právo souhlas odvolat 

Subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas odvolat. 

• Právo podat návrh na zahájení řízení 

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení podle zák. č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů. 

• Právo na automatizované individuální rozhodování včetně profilování 

Podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo na: 

(1) Subjekt údajů má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno 

výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní 

účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují. 

(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí 

a) nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a 

provozovatelem, 

b) provedené na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je 

Slovenská republika vázána, a ve kterých jsou zároveň stanoveny i vhodná opatření 

zaručující ochranu práv a oprávněných zájmů dotyčné osoby, nebo 

c) založené na výslovném souhlasu dotčené osoby. 

(3) V případech podle odstavce 2 písm. a) a c) je provozovatel povinen provést vhodná 

opatření na ochranu práv a oprávněných zájmů dotyčné osoby, a to zejména práva na 

ověření rozhodnutí ne automatizovaným způsobem ze strany provozovatele, práva vyjádřit a 

práva napadnout rozhodnutí. 

(4) Rozhodnutí podle odstavce 2 se nesmí zakládat na zvláštních kategoriích osobních údajů 

podle § 16 odst. 1, ledaže se použije § 16 odst. 2 písm. a) nebo písm. g) a současně jsou 

zavedena vhodná opatření k zajištění práv a oprávněných zájmů dotčené osoby. 

 

Provozovatel poskytne dotčené osobě informace o opatřeních, která byla přijata na základě 

její žádosti do jednoho měsíce od doručení žádosti. 

 

Dochází při zpracovávání Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně 

profilování? 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně 

profilování. 


