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Informace o zpracování Vašich 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 – GDPR 
 

1 Identifikace správce osobních údajů: Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3, Brno 636 00, IČ: 60555530. 
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: mjr. Ing. Miroslav Tomašovič, poverenec@vnbrno.cz pevná linka +420 973 44 56 49, mobilní číslo +420 728 136 715. 
 

3 Účely zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výdeje předepsaného léčiva nebo zdravotnického prostředku. Také za účelem prodeje Vámi požadovaného sortimentu dostupného v naší lékárně. 
 
4 Právní základ zpracování osobních údajů: naše zákonná povinnost plyne ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, vyhlášky č. 54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajů uváděných na lékařském předpisu a pravidlech 

používání lékařských předpisů, vyhlášky č. 415/2017,  k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů, vyhlášky č. 123/2006, o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků a zákona 
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, vyhlášky č.62/2015, o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích. 
 

5 Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a zdravotní pojišťovny.  
 

6 Předávání osobních údajů do zahraničí: nepředáváme Vaše osobní údaje do zahraničí. 
 

7 Doba uložení osobních údajů: Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem č. 378/207 Sb., o léčivech. Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené v bodě 3. jsou zpracovávány po dobu  
5 let a pak jsou fyzicky zničeny. 
 

8 Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů: požadovat od VNB přístup k osobním údajům týkající se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu, máte právo na omezení zpracování, a to 
v následujících případech: 

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby VNB mohla přesnost osobních údajů ověřit; 
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz a místo toho žádáte omezení použití Vašich osobních údajů; 
c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete z jiných nároků; 
d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody VN Brno převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že: 
a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo 
b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů. 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, pplk. 
Sochora 27, 17000 Praha 7: 

a) v místě svého obvyklého bydliště, 
b) místě výkonu zaměstnání nebo 
c) místě, kde došlo k údajnému porušení. 

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem: 
Právo na výmaz osobních údajů – údaje vymazat nesmíme. 
Právo na přenositelnost údajů – Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci, nebo abychom je sami předali jinému správci. 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, však smíme poskytnout jen Vám  
a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. 
 

9 Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako my máme právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám nebudeme 
moci vydat předepsané léčivá nebo pomůcky. 
 ředitel 

plk. MUDr. Martin Stračár 
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