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Informace o zpracování osobních údajů pro držitele klientských karet
Nemocnice Hranice a.s., IČO: 47677406, se sídlem Zborovská 1245, 753 22 Hranice, jakožto správce
osobních údajů, které mu budou držitelem „klientské karty“ (dále jen „klientem“) poskytnuty, se zavazuje,
že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením 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.
Správce tímto informuje subjekty údajů – držitele „klientské karty“ Lékárny Hromůvka, Nemocnice Hranice
a.s., kterou lze využít pro slevu při výdeji na recept nebo při nákupu volně prodejných přípravků a doplňků
stravy, že zpracovává jejich osobní údaje v nezbytném rozsahu ke splnění daného účelu, a to:
•
jméno, příjmení
•
rodné číslo
•
zdravotní pojišťovna
Právní základ pro zpracování:
•
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí slevového programu lékárny na základě
vystavené „klientské karty“.
•
Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše poskytnuté
služby.
Účel zpracování:
•
Využití slevového programu lékárny – poskytnutí slevy klientům při výdeji na recept nebo při
nákupu volně prodejných přípravků a doplňků stravy.
Příjemci osobních údajů:
•
Poskytovatel služby – Lékárna Hromůvka, Nemocnice Hranice a.s.,
•
poskytovatel servisních a poradenských služeb v oblasti IT v souvislosti s dodáním, implementací a
údržbou lékárenského informačního systému.
Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti klientské karty a po skončení její platnosti s nimi bude
naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách ve znění
pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů), prováděcích předpisů a 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 (Nařízení GDPR).
Práva klientů:
Právo na přístup k osobním údajům.
Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho
týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů.
Právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování.
Právo na přenositelnost údajů k jinému správci.
Právo podat stížnost správci nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce
při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

