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Vážení pacienti,
tato informace slouží k zajištění Vaší informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů,
včetně údajů citlivých (zejména údaje o Vašem zdravotním stavu).
1. Kdo zpracovává Vaše údaje?
Správcem vašich osobních údajů je IVF CUBE SE, telefon: +420 220 303 870
IVF CUBE jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů - Ing. Vladimír Skácel. Pro jeho
kontaktování prosím volejte +420 220 303 870 případně pište na info@ivf-cube.eu
2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Kromě vašich identifikačních údajů, kontaktních údajů a obrazových záznamů zpracováváme
informace o vašem zdravotním stavu a vámi sdělené informace, související s léčbou. Rozsah
těchto údajů zpracováváme v souladu se zákonem 372/2011 Sb. o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, konkrétně Hlava II, § 53, odst. 2, písm. a), b), d), a e).
3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
Identifikační údaje potřebujeme zejména pro zabránění záměny jakýchkoliv výsledků
vyšetření. Kontaktní údaje potřebujeme pro včasné sdělení informací ohledně současného i
dalšího postupu léčebné péče. Obrazové záznamy zpracováváme za účelem ochrany majetku i
zdraví. Informace o zdravotním stavu jsou důležité pro klinické rozhodování ošetřujícího
lékaře.
4. Kdo má k Vašim údajům přístup?
Kromě zaměstnanců IVF CUBE mají k vašim osobním údajům přístup tito externí
zpracovatelé:
A. naše smluvní laboratoře, které se podílení na vyšetření vašich vzorků, jsou to:
 Genetika Plzeň
 Repromeda
 SangLab
B. náš dodavatel, který provádí servis informačního systému MedEvid je:

Smart IT s.r.o.
C. správce sítě, který zajišťuje maximální zabezpečení elektronických úložišť:
 G-Data servis s.r.o.
S uvedenými zpracovateli má správce sjednánu písemnou smlouvu s garancí respektování
pravidel GDPR.
5. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Zde se řídíme zákonnými požadavky, které řeší uložení zdravotní dokumentace, a to až 30 let.
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6. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě požadavků výše uvedeného zákona č. 372/2011
Sb., dále pak pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů a pro oprávněné zájmy správce.
7. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Ano. V případě plnění zákonné povinnosti, smlouvy, oprávněného zájmu správce údajů a
v případě Vašeho životně důležitého zájmu není třeba Vašeho souhlasu.
8. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
IVF CUBE ukládá veškeré osobní údaje na vlastních serverech, které podléhají vysokému
stupni zabezpečení. Mimo správce serverové sítě k nim nemá nikdo další přístup a jejich
zálohy jsou v měsíčních intervalech ukládány v zabezpečeném trezoru v bance.
Vaše osobní údaje existují také v listinné formě a jsou uloženy vždy pod dohledem
zaměstnanců IVF CUBE a mimo pracovní dobu jsou vždy zamčeny a chráněny alarmem.
9. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
 právo osobní údaje opravit či doplnit;
 právo na přístup k osobním údajům;
 právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o
ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
10. Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů NEmáte?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům nemáte následující práva:
 právo požadovat omezení zpracování;
 právo požadovat přenesení údajů;
 právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.
11. Jak můžete uplatnit právo na opravu či doplnění svých osobních údajů?
Pokud se jedná o citlivé osobní údaje (o zdravotním stavu) osobně, při návštěvě našeho
zdravotnického zařízení, případně pomocí zabezpečené komunikační schránky. Změnu
kontaktního údaje můžete sdělit telefonicky na číslo uvedené v lékařské zprávě, anebo při
osobní návštěvě.
V případě potřeby nás prosím neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 220 303 870 případně
na emailu info@ivf-cube.eu
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