Informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 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 „Nařízení“)
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je provozovatel lékárny U zlatého lva (dále jen „Lékárna“) PharmDr.
Jan Hendrych se sídlem náměstí F. L. Věka 18, Dobruška 51801; IČO: 48615994, registrované
jako nestátní zdravotnické zařízení OÚ v Rychnově n. Kn. pod čj. R 118/93 ze dne 3. 12. 1993
(dále jen „Správce“). Subjektem údajů jsou klienti Lékárny (dále jen „Klienti“)
Účel a rozsah zpracování
Osobní údaje, které Správce zpracovává, jsou nezbytně nutné pro poskytování lékárenské péče
definované zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění a prováděcími
právními předpisy. Povinnost evidence v souvislosti s výdejem léčivých přípravků a
zdravotnických prostředků na lékařský předpis je Správci dána zákonem č. 378/2007 Sb., o
léčivech, v platném znění a zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném
znění.
Pokud využíváte klientský program Lékárny (dále „Klientská karta“) jsou o Vás na základě
Vámi uděleného souhlasu shromažďovány tyto informace: číslo pojištěnce, jméno, příjmení,
adresa, telefon (jestliže byl uveden), email (jestliže byl uveden), údaje o nákupech volně
prodejného sortimentu Lékárny, údaje o výdeji léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
na lékařský předpis a to za účelem kontroly nevhodných kombinací a nežádoucích účinků
podávaných léčiv, kontaktování z důvodu bezpečnosti např. při výdeji nesprávného léčivého
přípravku a nabízení služeb lékárenské péče.
Osobní údaje, které požadujeme, může Klient odmítnout poskytnout. Pokud se ale jedná o
údaje, které jsme povinni vyžadovat pro poskytování lékárenské péče, nemůže být tato
poskytnuta.
Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou Správcem uchovávány po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely
zpracování nebo danou příslušnými právními předpisy (obvykle 5 let). Osobní údaje
zpracovávané na základě souhlasu jsou likvidovány neprodleně po odvolání tohoto souhlasu
Klientem.
Předávání osobních údajů
Osobní údaje nejsou Správcem předávány do třetích zemí. Osobní údaje související s výdejem
léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na lékařský předpis jsou v rozsahu nezbytně
nutném pro vyúčtování a evidenci zdravotní péče předávány zdravotním pojišťovnám nebo
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Osobní údaje Klientů mohou být dále poskytnuty třetím
osobám, které poskytují Správci IT, účetní nebo právní služby a to vždy až po uzavření písemné
smlouvy upravující zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším
subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud je pro to zákonný důvod (např. kontrolní orgány se
zákonným zmocněním pro přístup k informacím). Osobní údaje související s Klientskou kartou
nejsou předávány žádným dalším osobám ani institucím.

Práva Klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud to charakter zpracování osobních údajů umožňuje, Správce tímto informuje Klienty o
právech, která jim vyplývají z Nařízení, zejména:









práva na přístup k osobním údajům;
práva na opravu;
práva na výmaz;
práva na omezení zpracování;
práva na přenositelnost údajů;
práva vznést námitku;
práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování;
práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Každý subjekt zpracování osobních údajů na základě souhlasu má právo tento souhlas kdykoliv
odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění Správce osobní údaje Klienta
v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, pro které má zákonný důvod.
Veškeré osobní údaje jsou Správcem zpracovávány v nezbytně nutné míře a v souladu
s interními předpisy Správce.
Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů
můžete zasílat na emailovou adresu: hendrychj@seznam.cz.

