Vážená paní, vážený pane,
při poskytování zdravotní péče je Masarykův onkologický ústav povinen o vás shromažďovat
a používat osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném dle platné právní úpravy
a pro dosažení stanovených účelů zpracování.
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Máme důvody
Proč musíme
vaše osobní údaje zpracovávat?
poskytování zdravotní péče a vedení vaší
zdravotnické dokumentace;
vykazování hrazené zdravotní péče;
plnění dalších právních povinností, například
hlášení do registrů, institucím stanovených
právním předpisem, pro statistické účely;
provádění vědeckovýzkumné činnosti, která je
nezbytným předpokladem v boji proti rakovině;
zajištění vaší bezpečnosti a ochrany.

Jde o důvěru
Co děláme pro bezpečnost
vašich osobních údajů?
všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí a vědí,
koho smějí seznamovat s informacemi o vás;
chráníme vaše údaje koncepčně – dodržujeme
opatření pro ochranu vašich údajů a při jejich zpracování používáme nadstandardní ochranu;
vyčlenili jsme pro ochranu zvláštního pracovníka –
pověřenec pro ochranu osobních údajů v MOÚ;
při provádění vědeckovýzkumné činnosti chráníme vaši identitu – místo identifikačních údajů
používáme kódy.
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Jde o Vaše údaje
Typické osobní údaje, které o vás
zpracováváme:
jméno, příjmení, adresní a kontaktní údaje;
rodné číslo, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna;
anamnestické údaje;
fotografie, audiovizuální záznamy;
genetické údaje, biometrické údaje;
informace o zdravotním stavu pacienta včetně údajů o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích.

Jde o pravidla
Základní předpisy,
kterými se musíme řídit:
zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
ve znění pozdějších předpisů;
interní směrnice;
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(účinné od 25. května 2018);
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.

Doba uchování zdravotnické dokumentace nebo její části vedené o pacientovi je určena vždy jako nejdelší lhůta uvedená
ve vyhlášce č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Dbáme na to, aby byla dodržována vaše práva:
  na informace
  
  
na přístup

na přenositelnost
      
         na okamžitou opravu včetně
      jejich žádaného doplnění

         na informace v případě úniku,
     ohrožení bezpečnosti údajů
vznést námitku
proti zpracování

       na výmaz
         na omezení
       zpracování

POZOR: Uplatnění vašich práv může být limitováno legislativními povinnostmi, např. právo na výmaz nemůže být uplatněno, jestliže máme povinnost data uchovávat po dobu určenou příslušnými právními předpisy, pravidla uplatnění práva na přístup – nahlížení
do zdravotnické dokumentace je upraveno rovněž zákonem.

Více informací naleznete na:

www.mou.cz/ochrana osobních údajů,
nebo na nástěnkách v prostorách MOÚ.

Kdykoli se také můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů
na dpo@mou.cz nebo na 543 134 120.
Požadavky na okamžitou opravu nebo doplnění vašich osobních údajů prosím
ohlašujte průběžně pracovníkům centrální evidence ve 2. patře Švejdova pavilonu.

