
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Tato informace slouží k zajištění informovanosti o zpracování osobních údajů správcem v souladu 

s Nařízením EU a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

 

Správce osobních údajů a kontaktní údaje: 

Zdravý sport, z. s., IČ 02202905 
Se sídlem: V Olšinách 2300/745, Praha 10, PSČ 100 00 
Email: zdravysport@centrum-inmotion.cz 
Telefon: (+420) 776154889 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce: 
Jméno: Ing. Hana Matoušová 
Email: zdravysport@centrum-inmotion.cz 
Telefon: (+420) 776154889 
 
 
Účel a oprávnění zpracovávat osobní údaje 
 

1) Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem a subjekt údajů jako klient má povinnost 
osobní údaje poskytnout a Zdravý sport, z. s., jako správce osobních údajů má právo osobní 
údaje požadovat. Neposkytnutí osobních údajů bude znamenat, že Zdravý sport, z. s., nebude 
moci poskytnout zdravotní služby. 
 

2) Zdravý sport, z. s., je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě zákonné 
pravomoci poskytovat zdravotní služby, zejména podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů, dále podle zákona o veřejném zdravotním pojištěním a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů např. 
podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3) Povinnost poskytnout osobní údaje klienta, tj. subjektu údajů, se týká i jeho zákonného 

zástupce nebo opatrovníka podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

 
4) Zdravý sport, z. s. je oprávněn zpracovávat jednotlivé kategorie osobních údajů v rozsahu § 53 

odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a po stanovenou dobu podle 
vyhlášky č. 98/2012 Sb. 

 
Kategorie subjektů údajů 
 
Subjekty údajů jsou pacienti, popř. dotčení rodinní příslušníci, popř. zástupci nebo opatrovníci podle 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů. 



 
Práva subjektů údajů 
 

1) Subjekt údajů má právo na: 
a) Přístup k osobním údajům. 

 
b) Opravu, resp. doplnění nepřesných osobních údajů. 

 
c) Omezení zpracování osobních údajů v případech: 

i.) Jestliže popírá přesnost osobních údajů na dobu potřebnou k ověření přesnosti 
osobních údajů správcem; 

ii.) Protiprávního zpracování osobních údajů; 
iii.) Nepotřeby osobních údajů správcem pro potřeby zpracování, ale subjekt je 

požaduje pro uřčení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
iv.) Jestliže již subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování v případech zpracování 

v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda 
oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

 
2) Subjekt údajů má dále právo vznést námitku v případech, kdy je: 

a) Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, popř. 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. 

 
3) Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, které je však omezeno právními 

předpisy, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotním službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

 
4) Subjekt údajů má dále právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese 

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, telefon: 
234 665 111. Stížnost lze podat v: 
a) místě svého bydliště, 
b) místě výkonu zaměstnání, 
c) místě, kde došlo k údajnému porušení. 

 
5) Právo přenositelnosti údajů se na subjekty údajů nevztahuje, protože poskytování osobních 

údajů není založeno na souhlasu, popř. smlouvě a ani neprobíhá automatizovaně. 
 
Příjemci osobních údajů 
 

1) Příjemci osobních údajů mohou být v souladu s právními předpisy: 
a) Zaměstnanci a pověření pracovníci či dodavatelé služeb Zdravý sport, z. s., se způsobilostí 

k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti 
s poskytováním zdravotnických služeb, 

b) klient, zákonný zástupce nebo opatrovník klienta, osoby určené klientem, zákonným 
zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba,  

c) jiný poskytovatel zdravotních služeb k zajištění dalších zdravotních služeb poskytovaných 
klientovi, 

d) státní orgány, zejména orgány činné v trestním řízení, Policie ČR, stání zastupitelství, 
soudy, 

 
2) Předávání osobních údajů do zahraničí neprobíhá. 


