
 

 

Souhlas pacienta před zahájením teleterapie  

Jméno a příjmení:          

Rodné číslo: 

Bytem: 

 

Souhlasím s tím, aby společnost AquaKlim, s.r.o., IČ: 27849562, sídlem Gorkého 3037/2, Ostrava, Moravská 

Ostrava, 702 00 (dále jen „Správce“), jako provozovatel nestátního zdravotnického zařízení Sanatorií Klimkovice, na 

adrese: Hýlov 24, 742 84  Klimkovice, zpracovávala mé následující osobní údaje: 

a) jméno a příjmení; 

b) rodné číslo; 

c) bydliště; 

d) telefonní číslo; 

e) mailová adresa, WhatsApp, Viber, Face Time, Messenger, MMS a další klientem poskytnutá elektronická 

spojení; 

f) diagnózu, lékařskou zprávu, zdravotní dokumentaci; 

g) specifikace diagnózy a dobu vzniku potíží 

h) věk 

i) rodný jazyk 

j) pohlaví 

a to k následujícím účelům:  

1) pro účely terapie – údaje: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) a to na dobu: trvání terapie  (právní základ: plnění 

smlouvy a 5 let po skončení terapie ( právní základ: ochrana zájmů Správce); 

2) pro evidenci v rámci účetnictví – údaje: a) b) c) a to na dobu 10 let po skončení terapie, právní základ: splnění 

právní povinnosti; 

3) ano – ne  :  pro studijní, vědecké a výzkumné účely a pro potřeby workshopů – údaje: f) g) h) i) j) a to na dobu 

trvání terapie a 5 let po skončení terapie, právní základ:  souhlas subjektu    

4) ano – ne : pro účely přímého marketingu – údaje a) e) a to na dobu 3 let po skončení terapie, právní základ: 

souhlas subjektu,  

5) pro účely vedení zdravotnické dokumentace - údaje: a) b) c) f) a to na dobu 10 let po skončení terapie, právní 

základ: splnění právní povinnosti; 

Pozn. k bodu 3) a 4) pro souhlas zakroužkujte  „ano“ a v případě nesouhlasu  zakroužkujte „ne“  

 

Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Správce identifikovatelnou fyzickou osobou 

a prokáže svoji totožnost, následující práva: 

• právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt osobních údajů má právo na 

informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány 

pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu 

nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje 

zpracovány, má právo na jejich výmaz 

• právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá 

v rozporu s právními předpisy, Správce v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních 

údajů ukončit 

 



 
 

• právo na přenositelnost údajů - pokud Správce subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, 

udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá 

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost 

k Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz 

• právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí Správce jejich 

zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování Správce omezí také po dobu, po kterou 

prověřuje, že vznesená námitka je legitimní 

• právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti Správce oznámit 

subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, 

z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby 

Klient bere na vědomí, že informace o zpracovávání jeho osobních údajů je v přehledné formě k dispozici v budově A 

lázní a na internetových stránkách:  https://www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/ochrana-osobnich-udaju/. Kontakt na 

pověřence pro ochranu osobních údajů Správce:  gdpr@sanklim.cz 

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji zcela svobodně a výslovně uvádím, že souhlasím s výše uvedeným 

zpracováním svých osobních údajů. Je mi známo, že mám právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat a současně 

potvrzuji, že mi byly zodpovězeny všechny dotazy, které jsem před podpisem tohoto formuláře správci položil/položila. 

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji jej svým podpisem dobrovolně. 

Souhlas uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jakož i v souladu 

s nařízením GDPR. 

 

V ……………….., dne ………………………………………. 

Podpis: 

……………………………………………………………. 

 

V případě, že osoba, o jejíž osobní údaje se jedná, není právně nebo jinak způsobilá k podpisu tohoto souhlasu, 

podepíše souhlas její zákonný zástupce/opatrovník. 

 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce/opatrovníka: 

Datum narození: 

Bytem: 

 

V ………………………., dne ………………………………………….. 

 

Podpis oprávněného zástupce/opatrovníka: 

 

……………………………………………………………. 
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