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INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

podle 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) a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
I. Správce osobních údajů  

Správcem Vašich osobních údajů je česká obchodní společnost: 
 
ProfiG2 s.r.o.  
IČO: 27651061  
Sídlo: Semice 52, 289 17 Semice  
 
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.  

 
II. Účel/y zpracování osobních údajů  

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem  

− poskytování zdravotních služeb  

− vykazování hrazených zdravotních služeb  

− vyúčtování nehrazených zdravotních služeb  

− sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám  

− organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)  

− vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, 
jak vyplývají z předpisů upravujících daně a vedení účetnictví  

 
III. Právní základ zpracování osobních údajů  

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je  

− splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon 
č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)  

− splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní 
služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)  

 
IV. Příjemci osobních údajů  

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů 
v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci 
a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou 
být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na 
základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů.  
 
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.  

 
V. Doba zpracování osobních údajů  

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou 
vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další 
účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, 
po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem 
přestanete být.  

 
VI. VI. Práva subjektu údajů  
 Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:  

− právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;  

− právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;  
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− právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní 
údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál 
zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže  

− popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli 
přesnost osobních údajů ověřit;  

− zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho 
o omezení jejich použití;  

− jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je 
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;  

− jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud 
nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi 
zájmy nebo právy a svobodami;  

− právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní 
údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, 
které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické 
dokumentaci), vymazat nesmíme;  

− právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za 
účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému 
správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které 
zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, 
které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické 
dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému 
poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.  

− právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním 
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost 
můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu 
zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým 
úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

 
VII. Právo vznést námitku proti zpracování  

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo 
někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést 
proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. 
Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen 
tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi 
zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků.  

 
VIII.  Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje  

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným 
požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci 
poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení 
života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce 
nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování).  

 
IX.  Zpracování cookies na webových stránkách www.pg2.cz 

Při provozu našich webových stránek www.pg2.cz (včetně všech jejich jazykových verzí, 
lokalizací a funkčních verzí jako jsou mobilní webové stránky, souhrnně dále jen „stránky“) 
respektujeme Vaše soukromí a integritu Vašich koncových zařízení. Stránky však obsahují 
technologii pro automatické ukládání a zpracování souborů cookie (dále jen „cookies“), 
které mohou obsahovat informace o Vás či Vašem zařízení.  
 
Cookies jsou malé textové soubory, které používáme, abychom Vás odlišili od ostatních uživatelů, 
rozpoznali Vaše zařízení při interakci se stránkami a následně optimalizovali určité funkce stránek 
a poskytli Vám co nejlepší uživatelský zážitek z jejich používání. V souvislosti s provozem stránek 
může docházet k ukládání našich cookies i cookies třetích stran, jejichž služby využíváme pro 
provoz stránek na základě smlouvy. Uložená cookies nám ani těmto třetím stranám v žádném 
případě neposkytují přístup k Vašemu zařízení ani k Vašim osobním údajům, kromě těch, 

http://www.uoou.cz/
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které jste se rozhodli s námi sdílet. Získání Vašeho souhlasu s používáním cookies v rámci 
stránek probíhá při Vaší první návštěvě prostřednictvím speciálního nástroje provozovaného třetí 
stranou. Můžete se rozhodnout přijmout nebo odmítnout zpracování cookies (úplná blokace 
zpracování cookies na straně prohlížeče Vám může zabránit v plném využívání některých 
funkcionalit stránek). 
 
Různé kategorie cookies plní různé úkoly. Na stránkách níže používáme následující kategorie 
cookies: 

− Technicky nezbytné cookies (nezbytné cookies): Cookies, které jsou nezbytné pro provoz 
stránek. Patří mezi ně například cookies, které rozlišují lidského uživatele od robota, 
umožňují Vám poslat nám požadavek pomocí webového formuláře, nebo nám pomáhají plnit 
naše právní povinnosti. K uložení a zpracování těchto cookies nepotřebujeme Váš souhlas.  

− Analytické cookies (volitelné cookies): Tyto cookies zaznamenávají Vaši návštěvu stránek a 
odkazy, které jste v nich navštívili. Tyto informace použijeme k tomu, aby stránky lépe 
odpovídaly Vašim zájmům.  

 
Konkrétní cookies používané na stránkách a důvody jejich použití jsou následovné: 

− Název cookie: cconsent 
Kategorie: Technicky nezbytné 
Typ: HTTP cookies 
Doba platnosti: 1 rok 
Účel: Ukládá stav souhlasu uživatele se zpracováním cookies pro naše stránky (doménu). 

 

− Název cookie: rc::a 
Kategorie: Technicky nezbytné 
Typ: HTTP cookies 
Výstavce: Google Inc. 
Doba platnosti: 2 rok 
Účel: Za účelem řádného provozu stránek a webových formulářů na nich umístněných 
rozlišují lidské uživatele stránek od robotů. 

 

− Název cookie: rc::c 
Kategorie: Technicky nezbytné 
Typ: HTTP cookies 
Výstavce: Google Inc. 
Doba platnosti: Po dobu přístupu ke stránkám 
Účel: Za účelem řádného provozu stránek a webových formulářů na nich umístněných 
rozlišují lidské uživatele stránek od robotů. 

 

− Název cookie: Google Analytics 
Kategorie: Analytické 
Typ: HTTP cookies (soubor) 
Výstavce: Google Inc. 
Doba platnosti: 2 roky 
Účel: V rámci služby Google Analytics shromažďují prostřednictvím jedinečného ID uživatele 
údaje o počtu jeho návštěv na stránkách a data první a poslední návštěvy. Takto získané 
informace se agregují k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvníci stránky používají 
a co na nich sledují. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů 
společnosti Google. 

 
X. Účinnost  

Máme právo kdykoli provést potřebné změny ve zpracování Vašich osobních údajů, cookies 
anebo v této Informaci pro pacienty o zpracování osobních údajů. Pokud nemáme zvláštní 
povinnost seznámit Vás se změnami osobně anebo jiným kanálem přímé komunikace (např. e-
mailem), zveřejňujeme veškeré změny prostřednictvím aktualizace tohoto dokumentu 
(vizte poslední odstavec této Informace). Veškeré změny nebo úpravy přitom nabývají účinnosti 
okamžitě po zveřejnění aktualizované Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů na 
stránkách. 
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Doporučujeme Vám, abyste se touto Informací pro pacienty o zpracování osobních údajů čas od 
času seznámili a byli tak informováni o jejích aktualizacích. Pokud budete stránky používat i po 
datu zveřejnění jakékoliv aktualizace či revize Informace, máme za to, že jste byli s Informací pro 
pacienty o zpracování osobních údajů řádně seznámeni, že se na Vás tyto podmínky vztahují 
a že je přijímáte.  
 
 
 
Tato Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů byla naposledy aktualizována 
a zveřejněna: 2. 1. 2022 

 


