OASA Medical Service s.r.o.,
IČ 28603583, sídlo: Raduň, U Zlatnice 256, 747 61
Ambulance pracovnělékařských služeb – PLS
Adresy
1.
2.
3.

ambulancí:
Opava, Hradecká 668/1
Ostrava, Vratimovská 704
Bruntál, Zahradní 1442/46

Prohlášení k ochraně osobních dat ve smyslu obecného nařízení 2016/679/EU General Data
Protection Regulation – GDPR
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Osobní data a jejich sběr v souvislosti s poskytováním pracovnělékařských služeb (dále jen PLS) dle
vyhlášky 79/2013 Sb. ve smyslu jejich novelizací je forma poskytování ambulantní lékařské služby.
Tato ambulance vede zdravotnickou dokumentaci dle zákonných norem upravujících vedení a archivaci
zdravotní dokumentace platné v ČR. Uchovávání a skartace dokumentace je upravena dle samostatného
zákona. Nad rámec této zákonem stanovené povinnosti nelze údaje ve zdravotnické dokumentaci mazat,
ani skartovat.
Zdravotní dokumentace je vedena přesná a pravdivá na podkladě lékařských zpráv ošetřujících lékařů a
písemných sdělení posuzovaných osob. Zpracovatel může komunikovat s dalším zdravotnickým zařízením
v zájmu upřesnění zdravotního stavu a doplnění informací.
Osobní data získaná v souvislosti s poskytování služeb PLS nesmí být využita ke komerčním účelům a
předána třetí osobě bez zákonného oprávnění.
Dokumentace je vedena plně v elektronické formě a písemné podklady jsou po zpracování do elektronické
podoby skartovány.
Zpracovatel má na ochranu osobních dat přijata technická a organizační opatření:
1. Neposkytne třetí neoprávněné osobě přístup k osobním údajům a k prostředkům, umožňující
přístup k nim
2. Nepoužíváme on-line služby třetích osob k uložení, nebo jinému zpracování osobních údajů
3. Veškerá úložiště a zařízení jsou zajištěna heslem
4. Každý pracovník má své heslo
5. IT technika je vybavena antivirovým a anti-malweare softwearem
K účelu shromažďování osobních dat při poskytování PLS je použit certifikovaný softwear, zajištěný
heslem. Tento softwear využívá ke své práci výhradně zdravotnický personál.
Archiv dat není čitelný bez použití speciálního softwearu.
Poskytovatel speciálního softwearu je certifikovaný, včetně bezpečnosti v souvislosti s GDPR.
Archivace elektronických dat a uložení jejich záloh, správa sítě a serveru je vedena dle vnitřní směrnice
organizace a smluvně servisována smluvní organizací, která nemá žádný přístup k osobním datům
klientů.
K zasílání posudků zdravotní způsobilosti je v souladu s vyhláškou 79/2013 Sb. využita datová schránka
jako prokazatelné předání výsledku lékařské prohlídky.
V komunikaci s firemním partnerem je využita zabezpečená e-mailová komunikace. Není využíván free email. E-mailovou poštou se nezasílají žádná osobní data.
Zdravotní pracovníci nakládající s osobními údaji jsou proškoleni o zákonných povinnostech v souvislosti
s vedením zdravotní dokumentace, včetně vazby na povinnosti vyplývající s obecným nařízením GDPR.
K tomuto účelu je zpracována vnitřní směrnice organizace, zaměstnanci jsou s ní seznámeni a proškoleni.
V případě napadení dat bude provedeno nahlášení do 72 hodin dozorovému orgánu Úřadu pro ochranu
osobních údajů
Organizace je pojištěna pro náhradu újmy v souvislosti s únikem dat
Čekárna ambulance PLS je vybavena kamerovým systémem výhradně pro zabezpečení majetku. Data na
tomto záznamovém systému jsou mazána do 14 dní od jejich pořízení.
Ostatní povinnosti obecně platné pro nakládání s osobními daty pro zdravotnická zařízení se řídí pravidly
a doporučeními Ústavu zdravotnických informací - UZIS
Ostatní povinnosti obecně platné pro ambulance všeobecného praktického lékaře a lékaře PLS se se řídí
pravidly a doporučeními Sdružení praktických lékařů - SPL ČR

Zpracoval dne 20.5.2018

MUDr. Petr Slaný

