VÝSLOVNÝ SOUHLAS UŽIVATELE – PACIENTA SE ZPRACOVÁNÍM
ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 a čl. 9 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

1.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost MEDDI hub a.s., se sídlem Praha 1, Panská 854/2,
Nové Město, PSČ 110 00, IČ: 06230458, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, v oddílu B, vložka číslo 25071 (dále jen „Správce“).
1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Panská 854/2, Praha1, Nové Město,
PSČ 110 00, adresa elektronické pošty : info@meddi.com, telefon: +420 222 262 937
(dále jen „Kontaktní údaje Správce“).

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Uživatel (dále též „Subjekt údajů“ či „Uživatel“) webových aplikací MEDDI KHP a MEDDI MD,
které jsou provozovány prostřednictvím internetových serverů www.meddikhp.cz a www.meddimd.com
(dále jen „Server“) a / nebo mobilních aplikací MEDDI KHP a MEDDI MD (dále jen „Aplikace), tímto
uděluje Správci výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“), dle čl. 6 odst. 1
písm. a) a čl. 7 a 9 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“),
a to
a) se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů spočívajících v základních údajích o zdravotním
stavu Uživatele, které Správce získá od tohoto Uživatele v rámci zřízení (registrace) a následné
administraci uživatelského účtu Uživatele k Serveru a/nebo Aplikaci, a to prostřednictvím vyplnění a
odeslání registračního formuláře,
b) se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, spočívajících v průběžných údajích o zdravotním
stavu takového Uživatele, k nimž Správce získá přístup při užívání Serveru a/nebo Aplikace tímto
Uživatelem (společně dále jen „Osobní údaje“).
Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže
uvedené informace.
3.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat
● Osobní údaje uvedené v bodě 2.1. písm. a) pro zřízení (registraci) a administraci uživatelského účtu
Uživatele k Serveru a/nebo v Aplikaci,
● Osobní údaje uvedené v bodě 2.1. písm. a) za účelem jejich zpřístupnění Poskytovateli zdravotních
služeb (dále jen „Poskytovatel“), při vzájemné interakci Uživatele a Poskytovatele v prostředí Serveru
a/nebo Aplikace,
● Osobní údaje uvedené v bodě 2.1. písm. b) za účelem jejich uložení, správy a archivace pro případ jejich
dalšího použití v rámci Serveru a/nebo v Aplikaci,
● Osobní údaje uvedené v bodě 2.1. písm. a) a b) k plnění smluvních povinností Správce vůči Uživatelům
a Poskytovatelům plynoucích z Licenční smlouvy, zejména pak VOP.
3.2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu čl. 22 GDPR.
4.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Správce na tomto místě uvádí další příjemce Osobních údajů:

● Poskytovatel zdravotních služeb (coby uživatel Serveru a/nebo Aplikace), kterému mohou být
zpřístupněny osobní údaje Uživatele uvedené v bodě 2.1. písm. a) a b), v rámci vzájemné interakce
těchto Uživatelů,
● externí subjekty poskytující Správci údajů serverové, cloudové nebo IT služby.
4.2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.
5.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5. 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu, a 6
měsíců po skončení platnosti registrace, resp. po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní
údaje budou vymazány tehdy, dojde-li z Vaší strany k zrušení uživatelského účtu, popř. odvolání tohoto
souhlasu. Výmaz se však netýká těch osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného důvodu,
než na základě tohoto souhlasu Tím není jakkoliv dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném
rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.
5.2.
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně, přičemž nemáte žádnou
povinnost jej poskytnout a v případě, že jej správci neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Bez udělení
tohoto souhlasu však nebude možné poskytnout příslušnou službu registrace a vedení uživatelského účtu.
5.3. Tento souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na
shora uvedenou adresu nebo písemného sdělení adresovaného správci na adresu jeho sídla. případně
prostřednictvím zrušení svého uživatelského účtu postupem předvídaným po přihlášení do tohoto účtu.
Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:
6.1.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv
požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými
účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu,
výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě
zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má
také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může
Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
6.1.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o
opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
6.1.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá
souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a
neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to
ukládá zákonná povinnost;
6.1.4. PR
 ÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky
ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii)
zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze
omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv)
pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce
může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně
tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
6.1.5. PR
 ÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje,
které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto
údaje předal jinému správci;

6.1.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u
Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že
Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování,
které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.
6.2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto
písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.
6.3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu
osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)
7.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

7.1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše
uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u
Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.
7.2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před
jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány,
pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

