
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s webovým objednávacím systémem. Správcem 
osobních údajů je společnost CZUB zdravotní s.r.o., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský 
Brod, IČO: 05110122 („Správce“). 

Účelem zpracovávání osobních údajů je objednání v ordinaci Správce a jeho kontaktování, a to 
v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo (pokud bylo ve formuláři Vámi uvedeno). 

  
Tímto berete na vědomí, že osobní údaje v rozsahu výše uvedeném jsou zpracovávány na základě 
právem stanovených titulů, konkrétně titulu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (uzavření a splnění 
smlouvy o péči o zdraví), a tedy bez nutnosti Vašeho souhlasu. 

Správce se při zpracování osobních údajů bude řídit ustanoveními 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). 

Správce je oprávněn při zpracovávání Vašich údajů využít zpracovatelů. Osobní údaje nebudou 
předávány třetím osobám. Osobní údaje nebudou předávány do jiných zemí. 

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k účelu 
uvedenému výše, tj. nejdéle po dobu jednoho roku v souladu s platným zákonným titulem pro 
zpracování.  

Po dobu zpracování osobních údajů máte právo: 

a) požádat Správce o informaci, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, či nikoli a pokud ano, tak za 
jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto údajů, 
plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. 
Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám 
bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další 
kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených 
s poskytnutím kopie); 

b) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 

c) požádat Správce o poskytnutí osobních údajů, které se Vás týkají a jež jste poskytl/a Správci, 
a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste mohl/a předat 
tyto údaje jinému správci, anebo aby byly Vaše osobní údaje předány přímo Správcem správci 
jinému, je-li to technicky proveditelné; 

d) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
(posta@uoou.cz); 

e) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 

f) právo na omezení zpracování osobních údajů. 

 

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: 
info@mujlekar.net. 
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