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Informační memorandum pacienta 

I. KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, Opařany 121, 391 61 Opařany 

tel. 381 204 274, email: poverenec@dpnoparany.cz 

II. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ DPN ZPRACOVÁVÁ?  

Údaje v rámci poskytování zdravotních služeb  
 Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo 

trvalého/přechodného bydliště.  
 Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa.  
 Identifikační údaje zákonného zástupce – jméno, příjmení, tituly, datum narození, 

místo trvalého/přechodného bydliště, zaměstnání. 
 Kontaktní údaje zákonného zástupce – telefonní číslo, e-mailová adresa, 

korespondenční adresa.  
 Informace o ošetřujícím lékaři v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost – jméno, příjmení, adresa, telefon. 
 Informace kmenového školského zařízení – kontaktní údaje zástupce školy, kopie 

vysvědčení. 
 Informace soudu – relevantní soudní rozsudky.   
 Zdravotnická dokumentace – záznamy pořízené v DPN a mimo DPN v rámci 

poskytování zdravotních služeb. 

III. PROČ DPN MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?  

Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnosti DPN používají?  
DPN může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní 
základ zpracování. Vzhledem k postavení DPN jako poskytovatele zdravotních služeb a 
účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní 
základ v úvahu zpracování osobních údajů:  

 je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti  
 pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů  

Ke zpracování osobních údajů tedy není potřeba Váš souhlas.  

Jak se DPN k mým osobním údajům dostává?  
DPN zpracovává osobní údaje, které:  

 jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila DPN, případně je sdělil Váš zákonný zástupce 
(pěstoun, opatrovník, poručník, osoba blízká);  

 vznikají v rámci poskytování zdravotních služeb DPN;  
 získá od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je DPN při splnění 

určitých podmínek (např. soudní rozsudky, informace jiného poskytovatele 
zdravotních služeb, apod.). 
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IV. ZA JAKÝMI ÚČELY DPN MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?  

Účel zpracování: Lůžková dětská a dorostová psychiatrie  
 Bližší popis: Poskytování zdravotních služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie a 

zpracování zdravotnické dokumentace nezletilého pacienta v souvislosti s jeho 
hospitalizací. 

 Právní základ: Plnění právní povinnosti (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách, Vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, Vyhláška č. 84/ 2008 
Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 
zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé 
přípravky, Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění, Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci 
návykových látek a přípravků v platném znění, Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o 
seznamech návykových látek v platném znění. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o 
podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (třetí osoby)). 

Účel zpracování: Ambulantní dětská a dorostová psychiatrie 
 Bližší popis: Poskytování zdravotních služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie a 

zpracování zdravotnické dokumentace nezletilého pacienta v souvislosti s jeho 
vyšetřením v rámci realizace dětské a dorostové psychiatrické ambulantní léčby.  

 Právní základ: - Plnění právní povinnosti (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách, Vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, Vyhláška č. 84/ 2008 
Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 
zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé 
přípravky, Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění, Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci 
návykových látek a přípravků v platném znění, Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o 
seznamech návykových látek v platném znění. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o 
podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče). 

Účel zpracování: Ambulantní psychiatrie 
 Bližší popis: Poskytování zdravotních služeb v oboru psychiatrie a zpracování 

zdravotnické dokumentace pacienta v souvislosti s jeho vyšetřením v rámci realizace 
psychiatrické ambulantní léčby. 

 Právní základ: Plnění právní povinnosti (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách, Vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, Vyhláška č. 84/ 2008 
Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 
zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé 
přípravky, Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění, Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci 
návykových látek a přípravků v platném znění, Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o 
seznamech návykových látek v platném znění. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o 
podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče). 

Účel zpracování: Ambulantní klinická psychologie  
 Bližší popis: Poskytování služeb klinické psychologie pro pacienty a zpracování 

zdravotnické dokumentace v souvislosti s jeho vyšetřením v rámci realizace 
psychologické ambulantní léčby. 



 

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 

Opařany 121, 391 61 
tel.: +420 381 204 211, fax.: 381 204 210 
e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz, www: http://www.dpnoparany.cz 
IČO: 00667421, DIČ: CZ00667421 

 

 

 

Příloha č. 1 S 25  Směrnice o nakládání a zpracování osobních údajů DPN 
Platnost od: 01.6.2022 Verze:4.00 Stránka 3 z 5 

 

 Právní základ: Plnění právní povinnosti (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (třetí osoby), Vyhláška 98/2012 
Sb., o zdravotnické dokumentaci).  

Účel zpracování: Ambulantní fyzioterapie  
 Bližší popis: Poskytování zdravotních služeb v oboru fyzioterapie a vedení 

zdravotnické dokumentace pacienta v souvislosti s  realizací zdravotních služeb 
v oblasti fyzioterapie. 

 Právní základ: Plnění právní povinnosti (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (třetí osoby), Vyhláška 98/2012 
Sb., o zdravotnické dokumentaci, Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických 
prostředcích, 
Zákon č. 90/2021 o diagnostických zdravotnických prostředcích).  

Účel zpracování: Neodkladná péče  
 Bližší popis: Poskytování zdravotních služeb v rámci výkonu neodkladné péče při 

úrazu, při vzniku akutního onemocnění, při akutním zhoršení zdravotního stavu nebo 
při neodkladném porodu a zpracování zdravotnické dokumentace v souvislosti 
s neodkladnou péčí.  

 Právní základ: Plnění právní povinnosti (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (třetí osoby), Vyhláška 98/2012 
Sb., o zdravotnické dokumentaci).  

Účel zpracování: Laboratorní výsledky  
 Bližší popis: Zpracování laboratorních výsledků v rámci vedení zdravotnické 

dokumentace.  
 Právní základ: Plnění právní povinnosti (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách).  

Účel zpracování: Výpisy (opisy, kopie) na žádost pacienta  
 Bližší popis: Zpracování výpisů ze zdravotnické dokumentace, poskytnutí výpisu 

pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci, jinému poskytovateli zdravotních služeb.  
 Právní základ: Plnění právní povinnosti (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách).  

Účel zpracování: Evidenční knihy  
 Bližší popis: Vedení evidenčních knih jako interní zdravotnické dokumentace pro 

potřeby DPN.  
 Právní základ: Plnění právní povinnosti (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách, Vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci). 

V. JAKÝMI ZPŮSOBY DPN MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?  

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických 
informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém 
technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.  

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, 
elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém 
řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. 
technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou 
realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními 
předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně 
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převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškoleny a vázány povinností 
mlčenlivosti. 

VI. KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U 
DPN UPLATNIT?  

Informace o zpracování osobních údajů  
Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme 
povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:  

 účelu zpracování,  
 zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích včetně veškerých dostupných 

informací o jejich zdroji,  
 příjemci, případně kategoriích příjemců,  
 informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro 

rozhodování o právech subjektu údajů.  

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu  
Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s 
ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo 
nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k 
blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.  

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?  
Obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.  

VII. JAK DLOUHO DPN MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?  

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci.  

VIII. KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE DPN PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?  

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje 
zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce 
osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo 
zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).  

DPN Vaše osobní údaje zásadně nesdílejí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k 
takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu.  

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, 
které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které DPN spravuje, vždy pečlivě 
prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační 
bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl 
stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o 
zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze 
v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po 
sjednanou dobu.  

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V 
závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto 
dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.  

Našimi dodavateli jsou zejména:  
 Poskytovatelé IT služeb.  
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 Advokátní kanceláře.  

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní 
údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. obce, orgány sociálního 
zabezpečení, jiná zdravotnická zařízení, Policie ČR, soudy, apod.) za účelem plnění jejich 
povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.  

IX. JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?  

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních 
údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.  

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích 
zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních 
požadavků. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner 
vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“). Více 
o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov/welcome.  

 

 

 

Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D 

ředitel nemocnice 

 

 


