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tel.: 584 413 935 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Níže uvedené informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti dárců krve nebo plazmy (dále jen 
„Dárce“), a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
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). 
 
Nemocnice AGEL Jeseník a.s., se sídlem Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník, IČO: 47973927, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5383, tel. 584 413 935  nebo tel. 
584 458 383, web: https://nemocnicejesenik.agel.cz/, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) 
 
Vás jako Dárce informuje, že zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v Dotazníku pro dárce krve, 
osobní údaje získané z dokladu totožnosti Dárce a také osobní údaje získané v souvislosti se samotným odběrem 
krve, zejména tzv. zvláštní kategorie Osobních údajů (dříve citlivých Osobních údajů) – údaje o zdravotním stavu 
a genetické údaje Dárce (dále „Osobní údaje“), a to za účelem 
a) plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů, zejména zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a 

o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhláškou č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších 
požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), v platném 
znění; 

b) pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky 
vyplývající z poskytnutých zdravotních služeb a dále v souvislosti s tzv. přímým marketingem, tzn. nabízení 
obdobných služeb Dárci; 

c) pro ochranu životně důležitých zájmů Dárce nebo jiné fyzické osoby (zejména příjemce krve nebo plazmy 
Dárce), zejména hrozí-li jim újma na zdraví nebo smrt, 

d) odměňování dobrovolných bezplatných a bezpříspěvkových dárců krve, na základě uděleného souhlasu 
Dárce, 

e) pro marketingové, prezentační, propagační a výukové účely Správce, na základě samostatně uděleného 
souhlasu Dárce za podmínek v něm uvedených. 

 
Správce bude Osobní údaje zpracovávat manuálně i automatizovaným zpracováním Osobních údajů sám nebo v 
případě potřeby bude využívat i jiné subjekty, se kterými má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, a 
to po dobu nezbytně nutnou ke splnění svých zákonných povinností k účelům uvedeným pod bodem a) až c) nebo 
na základě uděleného souhlasu k účelům uvedeným pod bodem d) či e). Správce nemá v úmyslu předávat Osobní 
údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 
 
Příjemci Osobních údajů mohou být ostatní poskytovatelé zdravotních služeb k zajištění návaznosti dalších 
zdravotních služeb, zejména imunohematologické laboratoře, praktický nebo odborný lékař, smluvní nemocniční 
nebo transfúzní zařízení, a dále Národní referenční laboratoř Praha, Národní registr trvale vyřazených dárců krve, 
Národní registr dárců krve se vzácnou krevní skupinou, zdravotní pojišťovny, v případě souhlasu Dárce i 
organizace ČČK, zaměstnavatelé, obce a další v souhlasu uvedené subjekty. Příjemcem mohou být i státní orgány 
a další subjekty na základě zvláštních právních předpisů, jakož i jiné subjekty, které Správci poskytují služby a se 
kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů. 
 
Dárce má právo: 
- požadovat od Správce přístup ke všem Osobním údajům, které se týkají Dárce; 
- požadovat opravu, případně výmaz nebo omezení zpracování Osobních údajů, které se týkají Dárce, jsou-li 

splněny zákonné podmínky; 
- kdykoli svůj výše vyjádřený souhlas k účelům uvedeným pod písm. d) nebo e) odvolat, odvoláním tohoto 

souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;  
- vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz účely pod písm. b).; 
- obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se 

zpracováním jeho Osobních údajů a výkonem jeho práv podle příslušných právních předpisů; pověřencem pro 
ochranu osobních údajů Správce je Bc. Roman Kejř – bezpečnostní ředitel AGEL a.s., poštovní adresa: 
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, tel. +420 601 366 760, e-mail: dpo@agel.cz; 

- podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, a to v případě, že se Dárce domnívá, že zpracováním jeho 
Osobních údajů dochází k porušení právních předpisů, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů; 
příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 
PSČ: 170 00 (viz www.uoou.cz). 

Darovat krev je Vaším zcela dobrovolným a svobodně učiněným rozhodnutím. Poskytování Vašich Osobních údajů 
v souvislosti s darováním krve je ale zákonným požadavkem a jako Dárce máte povinnost je Správci poskytnout 
v předepsaném rozsahu, stejně jako Správce má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich Osobních údajů 
ve stanoveném rozsahu může v krajním případě znamenat, že Správce Vám nebude moci odebrat krev. 

 


