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INFORMACE  
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELŮ O INFORMACE DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  
 
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), (dále 
jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
rádi bychom se s Vámi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a z jakého důvodu 
dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Jakýkoliv osobní údaj, který po Vás požadujeme, má své 
opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost 
zpracování, osobní údaj vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení osobních 
údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě 
nedošlo k jejich zneužití. 
 
1. Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 
Vaší osobě, je Nemocnice Na Homolce se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5, IČO: 000 23 884 
(dále jen: „Nemocnice“). 
 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Nemocnice byla jmenována Mgr. Štěpánka Prucková, 
dpo@homolka.cz.  
 
2. Zpracovávané osobní údaje 

V souvislosti s plněním povinností Nemocnice na základě žádosti o informace podané Vámi na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“) zpracovává Nemocnice níže uvedené osobní údaje: 

 osobní údaje, které nám v souladu s § 14 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím sdělíte za účelem vyřízení Vaší žádosti o informace, konkrétně: 

o jméno, příjmení, titul  
o datum narození 
o adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště, případně též adresa 

pro doručování 
o e-mailová adresa a jiné kontaktní adresy (ID datové schránky apod.), sdělíte-li 

nám je v souvislosti s žádostí o informace 

 další osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s Vaší žádostí. 
 

3. Účely zpracování 

 Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší žádosti o informace v souladu se zákonem 
o svobodném přístupu k informacím a dále za účelem pořízení a uchování záznamu o vyřízení žádosti 
dle § 14 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím. 
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4. Přístup k osobním údajům 

Rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana Vašich osobních údajů je prioritou Nemocnice. K Vašim 
osobním údajům mají přístup pouze k tomu oprávnění zaměstnanci, kteří jsou vázání povinností 
mlčenlivosti.  
 
Za určitých, zákonem přesně definovaných, podmínek je Nemocnice povinna některé Vaše osobní 
údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným 
v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy (Úřad pro ochranu 
osobních údajů, veřejný ochránce práv ad.). 
  
5.  Délka zpracování 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely vedení záznamů o vyřízení žádosti dle § 14 odst. 6 
zákona o svobodném přístupu k informacím po dobu šesti let od přijetí žádosti. 
  
6. Titul zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě následujícího 
právního titulu: 
 

 plnění povinnosti správce stanovené právními předpisy, konkrétně zákonem o svobodném 
přístupu k informacím 

  
7. Zabezpečení údajů 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.  
Údaje ve fyzické podobě jsou uchovávány v řádně uzamčené místnosti, k níž mají přístup pouze 
oprávněné osoby z právního odboru. Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány na zabezpečeném 
serveru Nemocnice, přičemž přístup ke složce je umožněn pouze omezenému počtu oprávněných 
osob. 
 
8. Poučení 

Dále bychom vás rádi informovali, že ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující 
práva: 
 

 právo požadovat omezení zpracování (v rozsahu, v němž nám zpracování nepřikazuje právní 
předpis); 

 právo osobní údaje opravit či doplnit; 
 právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 
 právo požadovat přenesení osobních údajů; 
 právo na přístup k osobním údajům; 
 právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
 právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 
 další práva stanovená v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákoně č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
Svá práva můžete uplatnit na adrese: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 nebo 
na e-mailové adrese: dpo@homolka.cz. NNH Vás bude nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
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žádosti informovat o jejím vyřízení. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. 

  
9. Kontakt 

Pokud budete mít k tomuto zpracování jakékoliv otázky nebo připomínky, neváhejte se obrátit 

na pověřence pro ochranu osobních údajů Nemocnice, a to prostřednictvím e-mailu na adrese 

dpo@homolka.cz  

 

10. Stížnost na zpracování osobních údajů 

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů v NNH, můžete se obrátit na NNH jako správce 
Vašich údajů. Taktéž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
IČO: 70837627 
Tel.: +420 234 665 111 
www.uoou.cz  
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