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INFORMACE  
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ 

V AMBULANTNÍCH ODDĚLENÍCH HNsP 
 
Poskytnutá na základě čl. 13 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). 
 
 
Osobní údaje pacientů jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými 
právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich 
zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro 
ochranu osobních údajů 2016/679. 
 
Osobní údaje ambulantních pacientů jsou v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině (dále též „HNsP“) 
zpracovávány pro účely jednoznačné identifikace pacienta, poskytování zdravotních služeb, vedení 
zdravotnické dokumentace a za účelem vzájemné komunikace, pro usnadnění kontaktu a umožňující 
vzájemné vztahy mezi HNsP a pacientem. HNsP dále zpracovává osobní údaje pacientů pro svou vnitřní 
potřebu – především k vyhodnocování možných rizik a pro účely ochrany majetku.  
 
Správcem osobních údajů pacientů je Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., IČO 61325422     
Se sídlem, Bílina, Pražská 206/95; 418 01. Místem zpracování je sídlo HNsP. Osobní údaje zpracovává 
HNsP v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy.  
 
Pacienti mají ke svým osobním údajům právo přístupu, právo požadovat jejich opravu či omezení 
zpracování, pokud zjistí, že jsou o nich vedené údaje nesprávné. Pokud se pacient domnívá, že 
zpracováním osobních údajů dochází k porušení jeho práv na základě Obecného nařízení na ochranu 
osobních údajů, může se obrátit na HNsP, na pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové 
adrese dpo@hnsp.cz a dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě 
svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení. 
 
 
Poskytování osobních údajů za účelem poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem 
a pacient má povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je požadovat. 
Neposkytnutí osobních údajů bude znamenat, že správce osobních údajů nebude moci poskytnout 
zdravotní služby, a tím může dojít k poškození zdraví či přímému ohrožení života. 
 

 

Více se o způsobu, jakým zacházíme s osobními údaji pacientů, můžete dozvědět v dokumentu 

nazvaném: Informace o zpracování osobních údajů pacientů v HNsP. Tento dokument je k dispozici 

na webových stránkách HNsP: www.hnsp.cz. Dokumenty upravující ochranu osobních údajů pacientů 

mohou být aktualizovány.  
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