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Informace o zpracování osobních údajů pacientů, 
klientů a dalších uživatelů služeb LTRN Janov  

 
Léčebna tuberkulosy a respiračních nemocí Janov (dále jen „LTRN“) jako správce osobních 
údajů (dále také jen „správce“) informuje tímto uživatele služeb LTRN, případně zájemce o 
tyto služby (dále také jen „subjekt údajů“), o zásadách ochrany osobních údajů, způsobem a 
v rozsahu, který stanoví platné právní předpisy České republiky a Evropské unie.  

GDPR a vymezení jeho působnosti 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů představuje nový jednotný právní rámec ochrany 
osobních údajů v EU, který přímo stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů. GDPR 
sjednocuje úpravu osobních údajů v celé Evropské unii a ve všech státech EU je přímo 
použitelné. Ode dne nabytí účinnosti, tj.od 25. května 2018, jsou správci a zpracovatelé 
osobních údajů, tedy i LTRN povinni dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto nařízení. 

GDPR se vztahuje na veškerá zcela nebo částečně automatizovaná zpracování osobních 
údajů a na neautomatizovaná zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v 
evidenci nebo do ní mají být zařazeny. 

Osobními údaji se přitom rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě. 

Nařízení  GDPR  se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob ani na 
zpracování anonymních informací. 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování 
 
LTRN zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem: 
  

a) poskytování zdravotnických a sociálních služeb podle zvláštních právních předpisů 
ČR, zejména na základě zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č.98/2012 
Sb. o zdravotnické dokumentaci a podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 

b) plnění zákonných povinností správce dané státní příspěvkové organizaci, například 
povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 219/2000 Sb. o majetku ČR 
a jeho vystupování v právních vztazích, zákon o veřejném zdravotním pojištění), 

c) realizace smluvního vztahu se subjektem údajů, např. při poskytování služeb 
prádelny, prodej stravování, pronájem bytů a nebytových prostor, 

d) plnění povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, tj. zejména plnění 
oznamovacích povinností vůči orgánům státní správy, plnění finančních odvodů, 

e) plnění povinností vyplývajících pro správce osobních údajů z občanskoprávních 
vztahů, 



Stránka 2 z 4 

f) zpracování v případech, kdy je nezbytné pro účely chránění oprávněných zájmů 
příslušného správce či třetí strany, například v případech preventivních opatření k 
zamezení újmy nebo k restituci újmy.  

 

Kategorie a rozsah zpracovávaných osobních údajů 
 
LTRN zpracovává osobní údaje, které získá od subjektu údajů, získá je z vlastní činnosti, 
nebo od jiných osob se souhlasem subjektu údajů. V případě údajů o zdravotním stavu jsou 
tyto údaje získávány též od jiných zdravotnických zařízení. LTRN zpracovává následující 
osobní údaje:  
 

a) zvláště chráněné osobní údaje o zdravotním stavu a standardní osobní údaje o 
pacientech a klientech, v rozsahu daném zvláštními právními předpisy, 

b) zvláště chráněné osobní údaje související se zpracováním osobních údajů 
vyplývajících z pracovněprávních vztahů v rozsahu nezbytně nutném pro plnění 
právních povinností vyplývajících zejména z právních předpisů o sociálním a 
zdravotním zabezpečení, daňových zákonů a zákoníku práce, 

c) standardní osobní údaje při uzavření smlouvy nebo v souvislosti s plněním smlouvy 
nebo poskytováním služeb. Jedná se zejména o identifikační údaje (např. jméno, 
příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu), kontaktní údaje (např. adresa, 
telefonní číslo, e-mail) a další údaje nezbytné pro řádné plnění závazků a realizaci 
práv vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a znění, 
ve kterém byly správci poskytnuty subjektem údajů. 

d) Obrazové záznamy pořizované formou kamerového monitoringu veřejně přístupných 
prostranství a prostor uvnitř areálu LTRN, které jsou ukládány na elektronické 
paměťové zařízení.   

 
Doba zpracování 
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou je správce povinen nebo oprávněn 
podle zvláštních právních předpisů nebo na jejich základě tyto údaje uchovávat, případně po 
dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního 
závazku nebo po dobu vyžadovanou pro účinné chránění oprávněných zájmů správce údajů 
nebo třetí osoby anebo určenou příslušnými veřejnoprávními institucemi v případech výkonu 
veřejné moci.   
  

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně manuálně zaměstnanci správce v listinné nebo 
elektronické formě, při dodržení bezpečnostních zásad pro přenos, správu a zpracování 
osobních údajů.  
 
Získané osobní údaje související se smluvními vztahy nebo s chráněním oprávněných zájmů 
správce údajů či třetí osoby nejsou prostřednictvím LTRN zpřístupňovány třetím stranám, 
nicméně mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny příslušným veřejnoprávním 
institucím a osobám, které mají právo tyto informace po správci požadovat.  
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Osobní údaje o zdravotním stavu mohou být poskytovány jiným zdravotnickým zařízením 
nebo jiným osobám (zejména blízkým) pouze za podmínek daných zdravotnickými právními 
předpisy.  
 
Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. LTRN 
používá taková bezpečnostní opatření, která je možné s ohledem na aktuální stav 
technologií po správci rozumně vyžadovat, aby bylo minimalizováno riziko neoprávněného 
přístupu k poskytnutým osobním údajům.  
 

 
Práva subjektu údajů 
 
Subjekt údajů má veškerá práva, která mu garantují platné a účinné české a evropské právní 
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména: 
 

a) právo na přístup k osobním údajům 
b) právo své osobní údaje opravit či doplnit 
c) právo požadovat přenesení údajů  
d) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů  
e) právo na výmaz osobních údajů  
f) právo požadovat omezení zpracování 
g) právo vznést námitku 
h) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 
Práva mohou být uplatněna pouze v případech a za podmínek daných zvláštními právními 
předpisy. Tato omezení uplatnění práv se týkají zejména osobních údajů o zdravotním stavu 
a osobních údajů, jejichž zpracování je pro LTRN povinností (tj. požadováno právními 
předpisy).   
 
Uvedená práva mohou být také omezena na základě zásady proporcionality práv a 
povinností, neboť práva shora uvedená nemají absolutní charakter. Jedná se například 
o případy, kdy se žádosti a námitky bezdůvodně opakují, realizace vyžaduje nepřiměřené 
vynaložení finančních, technických a organizačních prostředků, vyhověním námitce je 
ohroženo soukromí ostatních subjektů údajů, nebo provedení by znamenalo ohrožení účelu 
zpracování osobních údajů či porušení právních předpisů.   
 

GDPR ve vztahu ke zpracování osobních údajů o zdravotním stavu 
pacienta  

Nařízení  GDPR považuje osobní údaje o zdravotním stavu pacienta za zvláště chráněné 
osobní údaje, které je možné zpracovávat pouze za podmínek daných GDPR a v souladu 
s tímto nařízením i za podmínek daných zvláštními právními předpisy daného státu. V ČR je 
zpracovávání, zabezpečení a poskytování informací souvisejících se zdravotním stavem 
přísně regulováno zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) a provádění vyhláškou č.98/2012 Sb. o 
zdravotnické dokumentaci.   
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Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro zdravotnické účely oprávněným zdravotnickým 
zařízením, nařízení GDPR se na taková zpracování vztahuje a poskytuje takovému 
zpracování generální povolení v ustanovení Čl. 9, odst. 2., písmene h): 

„zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro 
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování 
zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo 
sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se 
zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 4“. 

Tento právní titul povoluje LTRN zpracování zvláště chráněných (citlivých údajů) v oblasti 
zdravotní a sociální péče.  

Ustanovení GDPR odkazuje na splnění podmínek daných odstavcem 4, kde je stanoveno:   

„Členské státy mohou zachovat nebo zavést další podmínky, včetně omezení, pokud 
jde o zpracování genetických údajů, biometrických údajů či údajů o zdravotním 
stavu“. 

Bližší podmínky pro zpracování osobních údajů pro zdravotnické účely ponechává tedy 
GDPR na národní legislativě, kterou tvoří zejména zdravotnické právní předpisy.     

LTRN Janov plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů, a 
dodává, že již v současné době jsou veškeré osobní údaje o pacientech a klientech LTRN 
zvláště a důsledně chráněna a zabezpečena podle zvláštních právních předpisů.  

LTRN Janov zároveň zdůrazňuje, že poskytování zdravotnických a sociálních služeb je 
regulováno právními předpisy ČR, které stanovují přísné podmínky pro zpracovávání a 
zabezpečení osobních údajů. 

K uvedenému zpracování osobních údajů pak není nutný souhlas pacienta nebo klienta 
sociálních služeb LTRN Janov, neboť povolení je obsaženo jak formou generálního souhlasu 
v GDPR tak i formou povinností a práv obsažených v národní zdravotnické legislativě.  

 

V Janově dne 5.9.2019 

Správce osobních údajů:  
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov 
U Léčebny 500 - Janov, 338 43 Mirošov, okres Rokycany 
IČ: 00669784 
 
Pověřenec na ochranu osobních údajů:  
Ing. Jindřich Burian 
Mobil: 704 410 073 
E-mail: burian@janov.cz 


