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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

podle čl. 12 a čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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), dále jen „nařízení GDPR“  
 
Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů: 
Název: Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Sídlo: České Budějovice, Boženy Němcové 585/54, PSČ 370 01 
IČO: 260 68 877 
Zápis v obchodním rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1349 
dále jen „správce“ nebo „NCB“ 
 
Dovolujeme si Vás informovat, že Vaše osobní údaje v rozsahu: identifikátor eReceptu, jméno, 
příjmení, e-mail a telefon (dále jen „osobní údaje“), které NCB předáváte vyplněním formuláře na 
internetových stránkách https://www.nemcb.cz/rezervace-leku-z-ereceptu/ budeme 
zpracovávat jako jejich správce výlučně za účelem zajištění rezervace léčivého přípravku 
předepsaného na platném elektronickém receptu k osobnímu vyzvednutí. Právním základem pro 
zpracování Vašich osobních údajů je provedení opatření přijatého před uzavřením smlouvy na Vaši 
žádost [čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR], tj. provedení rezervace léčivého přípravku na základě 
Vámi odeslaného formuláře. V souvislosti s provedením rezervace nejste povinen/povinna nám 
poskytnout Vaše osobní údaje (poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem), avšak 
v takovém případě by nebylo možné rezervaci provést.  
 
Vaše osobní údaje mohou být bez Vašeho souhlasu předány pouze těm příjemcům, kteří k nim 
mohou mít přístup na základě právních předpisů nebo kteří provozují rezervační rozhraní a zajišťují 
jeho technickou podporu. 
 

Vaše osobní údaje budou NCB uchovávány po nezbytně nutnou dobu stanovenou příslušnými 

právními předpisy, a to výhradně za účelem zajištění rezervace léčivých přípravků. 

Máte právo žádat od nás přístup k osobním údajům (tj. zejména žádat informace o kategoriích 

zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů); 

dále právo žádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů za podmínek stanovených 

právními předpisy; právo žádat při naplnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, 

aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno; 

právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz; právo být informován/a o případech porušení zabezpečení 

osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek 

vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. 

https://www.nemcb.cz/rezervace-leku-z-ereceptu/
http://www.uoou.cz/


Vaše práva můžete uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje 

pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D tel. +420 777 696 868, e-mail: 

dpo@jihnem.cz. 

 

 

 


