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INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ PRO PACIENTY

Oddíl 1 – Identita a kontaktní údaje správce údajů
V souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů budou vaše údaje zpracovávány níže
uvedenou společností, která je vaším poskytovatelem zdravotních služeb ("Správce" nebo "my"):
Aeskulab k.s., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 604 70 488
AeskuLab Patologie, k.s., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 497 09 101
Stafila k.s., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 482 04 927

Oddíl 2 – Účel zpracování a právní základ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro níže uvedené účely a v souladu s uvedeným právním základem:
Účel

Právní základ

Registrace žádanky a vzorků
Provádění analýzy
Zasílání výsledkové zprávy indikujícímu lékaři
Komunikace se zdravotnickými zařízeními a
nemocnicemi

Plnění právních povinností a plnění smlouvy

Sběr a přeprava vzorků
Zpracování faktury pro samoplátce
Řízení kvality v laboratoři

Plnění právních povinností

Oznámení státním zdravotnickým organizacím

Plnění právních povinností

Oddíl 3 – Profilování
Nepoužije se – k profilování nedochází

Oddíl 4 – Nepřímé shromažďování údajů
Nepoužije se – k nepřímému shromažďování údajů nedochází

Oddíl 5 – Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:
-

V rámci skupiny AeskuLab, potažmo Unilabs: autorizovanému personálu v laboratořích a dále
autorizovanému personálu, který má na starosti finance, IT a logistiku. Identifikační údaje mohou být
sdíleny ve větším rozsahu interně a pro konkrétní události.

-

Státním zdravotnickým zařízením za účelem povinného hlášení podezření na vysoce infekční onemocnění
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-

Externím poskytovatelům služeb v laboratořích, kteří jednají naším jménem a pomáhají nám s řízením
našich činností.

Oddíl 6 – Doba uchovávání údajů
Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, jsou uchovávány po dobu potřebnou pro splnění konkrétního účelu
zpracování.. Pokud již nejsou osobní údaje potřebné pro naplnění účelu, jsou odstraněny.
V případě plnění právních povinností, které se na Správce vztahují, jsou osobní údaje uchovávány po dobu
stanovenou příslušnými právními předpisy.

Oddíl 7 – Předávání osobních údajů
Vzhledem k mezinárodnímu rozměru skupiny AeskuLab, potažmo Unilabs, mohou být vaše osobní údaje předány
do zemí mimo Evropskou unii, které Evropská komise uznává jako země, které zajišťují odpovídající úroveň
ochrany. Takovou zemí je například Švýcarsko, které je sídlem centrály.

Oddíl 8 – Práva subjektů údajů
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte následující práva:
-

Právo na přístup, které můžete vykonat prostřednictvím žádosti o kopii svých osobních údajů;

-

Právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné a právo na omezení
zpracování svých osobních údajů;

-

Právo na výmaz svých osobních údajů v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě
vašeho souhlasu, plnění smlouvy, jíž jste stranou, a našich oprávněných zájmů;

-

Právo na přenositelnost údajů v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho
souhlasu a/nebo plnění smlouvy, jíž jste stranou;

-

Právo vznést námitku na základě své osobní situace proti zpracovávání vašich osobních údajů v případech,
kdy jsou vaše údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů.

Oddíl 9 – Prostředky výkonu práv
Svá práva dle oddílu 8 můžete uplatnit zasláním žádosti na následující e-mail: dpo@unilabs.com

Oddíl 10 – Právo podat stížnost dozorovému úřadu
Máte také právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, a to buď v členském státě vašeho obvyklého
pobytu, v místě výkonu práce nebo v místě, v němž mělo dojít k porušení GDPR. V České republice je jím Úřad pro
ochranu osobních údajů.

Oddíl 11 – Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
dpo@unilabs.com
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