
RehaKost – ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážení klienti,

z platné právní úpravy Nařízení 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), které

nabývá  účinnosti  ke  25.  květnu  2018,  vyplývá  řada  povinností  týkajících  se  ochrany  Vašich

osobních údajů. Na jejich plnění klademe maximální důraz, v tomto textu Vám proto přinášíme

následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

1) JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Ve  vašem  případě  zpracovává  RehaKost  –  Pavel  Kosť; Místo  podnikání:  Bobkova  703/39,

19800 Praha  14; IČ:  87995069; Fyzická  osoba  zapsaná  v  Živnostenském  rejstříku  od

13.7.2011; Evidující úřad: Úřad městské části Praha 14:

 jméno a příjmení

 datum narození

 telefonní a e-mailové spojení

2) ZA JAKÝM ÚČELEM A JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Údaje zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a našim zařízením, jehož předmětem

je poskytování ambulantní rehabilitační péče.

Za účelem poskytování rehabilitační péče zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu terapie.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena

dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve. 

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní

údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady

uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými

právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

3) JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Veškerá  zdravotní  dokumentace  je  uchovávaná  v  elektronické  podobě.  Osobní  počítač  je

zabezpečen  heslem  a  zároveň  zdravotní  dokumentace  je  chráněna  dekryptovacím  softwarem.

Přístup k počítači je omezen pouze pro jednu osobu (Pavel Kosť).

Vstupní dveře do budovy jsou chráněny bezpečnostním zámkem a bezpečnostní kamerou.

4) KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME, ČI PŘEDÁVÁME?

Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu. Výhradně vám, na vyžádání zdravotní dokumentace

z důvodu následné zdravotní péči. 
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5) VAŠE PRÁVA DLE PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,
 právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru 

nesprávné, či nepřesné,
 v případě, že byste zjistili,  nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních

údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu

se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich

zpracování,  máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili

takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich

osobních údajů),

 právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

 právo  vznést  námitku  proti  zpracování  za  účelem  posouzení,  zda  došlo  k  porušení

povinností uložených nám platnou právní úpravou,

 v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat

souhlas,

 kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad

pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme

na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste

měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve

strukturovaném,  běžně  používaném  a  strojově  čitelném  formátu,  případně,  bude-li  to

technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci,

v Praze dne 25.5.2018

…................................

   Pavel Kosť
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