SOUHLAS
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný: jméno:
dat. nar.
bytem
tímto uděluji poskytovateli zdravotních služeb, společnosti Českomoravská domácí péče, spol. s r.o., se
sídlem Poříčí 1256/11, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 05318416, zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C,
vložka 94470 jakožto správci osobních údajů (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních
údajů, a to konkrétně, aby Správce pořídil fotografie mého těla nebo jeho částí za níže uvedenými účely
(zaškrtněte prosím účel zpracování, ke kterému dáváte souhlas).
1. Souhlasím s tím, aby Správce zpracovával fotografie pro interní potřeby Správce spočívající
v řádném vedení zdravotnické dokumentace a jako doklad pro zdravotní pojišťovny.
2. Souhlasím s tím, aby Správce zpracovával fotografie za účelem jejich zveřejnění prostřednictvím
prezentování na kongresech, seminářích či v publikacích v odborných periodikách.
Beru na vědomí, že fotografie budou pořízeny pouze z těch částí mého těla, které přímo souvisejí
s poskytováním zdravotní péče a jsou součástí zdravotnické dokumentace, a pokud budou fotografie
zveřejňovány, nebudou k nim připojovány osobní údaje, které by vedly k mé identifikaci.
Vaše osobní údaje bude Správce uchovávat a zpracovávat k výše uvedeným účelům v bodě 1. zpracovávat
po dobu stanovenou zákonem, v bodě 2. nejdéle do odvolání souhlasu. Osobní údaje nebudou využívány
k rozhodnutím založeným čistě na bázi automatizovaného zpracování ani profilování. Po ukončení doby
nebo po odvolání souhlasu bude Správce uchovávat pouze údaje potřebné k tomu, aby mohl prokázat, že
Vaše osobní údaje zpracovával řádně a v souladu s tímto souhlasem a právními předpisy.
Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem řádného vedení zdravotnické dokumentace a jako doklad pro
zdravotní pojišťovny bude Správce zpřístupňovat pro obhajobu svých postupů těmto osobám:
• osobám pověřeným zdravotní pojišťovnou

Poučení o Vašich právech jako subjektu údajů
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete Správci dobrovolně a jste oprávněni jej kdykoliv
odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování osobních údajů před okamžikem, kdy
byl odvolán. Souhlas můžete odvolat odesláním emailu na info@cmdomacipece.cz
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Pokud jste přesvědčeni, že Vaše údaje Správce zpracovává v rozporu s právními předpisy, máte právo
obrátit se také se svými stížnostmi na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
V souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „GDPR“) máte právo na přístup k osobním údajům. Můžete tedy požadovat od
Správce potvrzení, zda jsou Vaše údaje zpracovávány a pokud ano, tak také informace o zpracování Vašich
osobních údajů, zejména informace o tom, jaké osobní údaje a pro jaké účely jsou zpracovávány, komu
mohou být předávány a po jakou dobu jsou uchovávány a další. Za podmínek dle čl. 16 GDPR máte právo
požadovat po Správci, aby provedl opravu Vašich osobních údajů nebo je na základě Vaší žádosti doplnil.
Za podmínek dle čl. 17 GDPR máte právo požadovat po Správci, aby vymazal Vaše osobní údaje.
K vymazání Vašich osobních údajů však Správce nepřistoupí, pokud je zpracovává i z jiných důvodů než dle
tohoto souhlasu. Za podmínek dle čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování, pokud Správce
požádáte o omezení zpracování osobních údajů a budou pro to splněny podmínky.
Za podmínek dle čl. 20 GDPR máte také právo na přenositelnost údajů. To znamená, že na Vaši žádost
Vám Správce předá osobní údaje, které na základě tohoto souhlasu zpracovává ve strojově čitelném
formátu nebo je takto předá jinému správci, kterého zvolíte, pokud je to technicky možné.
Vaše žádosti týkající se uplatnění výše uvedených práv se snaží Správce reagovat bez zbytečného odkladu,
nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud je posouzení žádosti složité, nebo je počet žádostí
vysoký, je Správce oprávněn lhůtu prodloužit až o dva měsíce. Správce reaguje na žádosti bezplatně,
pokud jsou však žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména pokud se opakují, může Správce
požadovat poplatek zohledňující náklady vyřízení žádosti nebo odmítnout vyhovět žádosti.
Kontaktní údaje na Správce a pověřence
Správce můžete kontaktovat písemně, na adrese uvedené výše, nebo e-mailem: info@cmdomacipece.cz
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit e-mailem:
Martina Masopustová, dpo@eassistance.eu

ve Velkém Meziříčí dne __________

____________________
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