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Souhlas pacienta se zpracováním OU  
 

Souhlas je udělený v souladu s Nařízením 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 v souladu se zákonem 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul 
pacienta 
(dále jen subjekt údajů) 

 

Adresa  

Telefonní číslo  

Emailová adresa  

Novorozenec: 
jméno, příjmení, 
datum narození,  
 
porodní váha / délka 

 

 

Souhlasí s tím, aby 

Název nemocnice: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. 

Adresa nemocnice: 
Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ nemocnice: 
IČ 25443801 

• použila jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje pacienta 
 

• použila fotografie novorozence, ať již v hmotné či digitalizované 
podobě 

 

• uvedla jméno novorozence 
 

• uvedla jméno a příjmení novorozence 
 

• uvedla datum narození novorozence 
 

• uvedla délku a porodní váhu novorozence 
 

• použila fotografii bez uvedení osobních údajů novorozence 
 

• použila videozáznam mé osoby 
 

• použila zvukový záznam mé osoby 
 
 

 

 Souhlasím 
 

 Souhlasím 
 

 Souhlasím 
 

 Souhlasím 
 

 Souhlasím 
 

 Souhlasím 
 

 Souhlasím 
 

 Souhlasím 
 

 Souhlasím 
 

 

 Nesouhlasím 
 

 Nesouhlasím 
 

 Nesouhlasím 
 

 Nesouhlasím 
 

 Nesouhlasím 
 

 Nesouhlasím 
 

 Nesouhlasím 
 

 Nesouhlasím 
 

 Nesouhlasím 
 

za účelem: 

□   obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších služeb s poskytnutou 
službou nesouvisejících, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů  

 
□  …………………………………………………………………………………………...……… 
 
□  …………………………………………………………………………………………………… 
 
□  …………………………………………………………………………………………………… 
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Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. jako správce osobních údajů je povinna:  
1. na základě souhlasu materiál použít pouze k dohodnutému účelu a schváleným způsobem,  
2. na základě souhlasu materiál dohodnutým způsobem používat a uchovávat do doby odvolání písemného 

souhlasu,  
3. po zániku souhlasu do 10-ti dnů materiál zlikvidovat vymazáním digitální podoby materiálu a dále též odstranit ze 

všech míst, kde je materiál v hmotné či digitalizované podobě umístěn. 
 
 

Jako subjekt údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat a máte právo: 
1. požádat Nemocnici Roudnice nad Labem s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že správce 

osobních údajů má právo za poskytnutí informací požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné 
na poskytnutí informace, 

2. na opravu osobních údajů, 
3. v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. provádí zpracování osobních 

údajů v rozporu se zákonem, požadovat, aby Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.  odstranila takto vzniklý stav, 
přičemž se zejména může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, 

4. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě, v případě že zjistíte, že 
došlo k porušení povinností ze strany Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.  
 
 

Prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje a informace jsou pravdivé, přesné a úplné. 

 
 

Datum: 

 
 
 
 

…………………………………………………………… 
Podpis pacienta 

 

 
 

 


