
Poučení subjektu údajů – dotčené osoby 
  
Kdo je Správcem? 
Správcem se rozumí MEDICDENT s.r.o., se sídlem: Lhotákova 2421/2, Libeň, 182 00 Praha 
8, IČ: 25038311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 199709 (dále také „Společnost“)., tedy právnická osoba, která bude zpracovávat Vaše 
osobní údaje k účelům vymezeným níže. 
  
Kdo je subjekt údajů – dotčená osoba? 
Dotčená osoba, ta jste vy, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem. 
 
Co je poučení subjektu údajů – dotčené osoby? 
Toto poučení vysvětluje, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli a 
zároveň uvádí Vaše práva související se zpracováním osobních údajů. 
 
Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů? 
Vaše osobní údaje jsou zpracovány k následujícím účelům: 

1. Objednávání  
2. Poskytování zdravotních služeb – výkon stomatologického zákroku  
3. Monitorování objektu správce kamerovým systémem se záznamem 

Jak jsou údaje shromažďovány? 
Po dobu Vašeho objednávání jsou o Vaší osobě shromažďovány následovně osobní údaje: 

 Jméno a příjmení 
 Popis požadovaného zákroku a problému 
 Telefonický kontakt 
 Emailová adresa 
 Datum a čas požadovaného ošetření 

 
S jakými institucemi jsou sdílené Vaše osobní údaje? 
Vaše osobní údaje pro přímý marketing nejsou sdílené se žádnými třetími subjekty a jsou výlučně 
zpracovány pro naši společnost. 
 
Přenos vašich osobních údajů pro zahraničí. 
Vaše osobní údaje nebudou přeneseny mimo území České republiky. 
 
Jak dlouho budou osobní údaje uchovávané? 
Vaše osobní údaje poskytnuté na on-line objednávání budou uchovávány pouze na dobu 
nevyhnutelnou k naplnění sekundárního účelu, a to výkonu požadovaného stomatologického 
zákroku. 
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze na základě zákona, plnění smluvní povinnosti anebo 
oprávněného zájmu.  
Odevzdáním resp. likvidací Vašich osobních údajů naše zpracování tímto končí. 
Vaše údaje pro přímý marketing budou zpracovány, až do odvolání souhlasu, kterým bylo 
zpracování umožněné. 
 
Jaké máte práva jako subjekt údajů podle nařízení GDPR? 

• právo na přístup k osobním údajům,  

• právo na opravu, resp. doplnění,  

• právo na výmaz,  

• právo na omezení zpracování,  

• právo na přenositelnost údajů,  

• právo vznést námitku, 

• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či 
obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. 



  
Přístup k Vašim osobním údajům a právo na jejich úpravu 
Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vaším osobním údajům. Máte právo si vyžádat potvrzení 
o zpracování osobních údajů, stejně tak o jejich kopii. V případě, že byste měli zájem o vydání 
potvrzení, resp. o kopii některých případně všech Vašich osobních údajů, pošlete nám Váš 
požadavek na e-: medicdent@seznam.cz nebo poštou na adresu: MEDICDENT s.r.o., 
Lhotákova 2421/2, Libeň, 182 00 Praha 8. 
V případě, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, můžete nás požádat o aktualizaci, resp. 
doplnění Vašich osobních údajů osobně. Naše společnost opravu nebo doplnění Vašich 
osobních údajů provede bez zbytečných odkladů po doručení žádosti. 
 
Výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů 
Máte právo kdykoli požádat o výmaz, resp. omezení zpracování Vašich osobních údajů osobně 
nebo prostřednictvím emailu: medicdent@seznam.cz nebo poštou na adresu: MEDICDENT 
s.r.o., Lhotákova 2421/2, Libeň, 182 00 Praha 8. 
 
Přenos Vašich osobních údajů 
V případě, že už nemáte zájem, aby Vaše osobní údaje, ve smyslu uděleného souhlasu, byly 
zpracovány naší společností, ale zároveň máte zájem, aby byly zpracovány někým jiným, můžete 
nás požádat o vydání poskytnutých osobních údajů osobně, prostřednictvím e-
mailu: medicdent@seznam.cz nebo poštou na adresu: MEDICDENT s.r.o., Lhotákova 2421/2, 
Libeň, 182 00 Praha 8. 
Vaše údaje Vám budou poskytnuté bez zbytečného odkladu a v běžně používaném strojově 
čitelném formátu. 
 
Automatizované individuální rozhodování včetně profilování 
Vaše osobní údaje nebudou použity na automatizované rozhodnutí včetně profilování. 
 
Jak odvolat Váš souhlas s poskytnutím Vašich osobních údajů. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat kdykoliv a v jakékoli formě, a to 
osobně prostřednictvím e-mailu: medicdent@seznam.cz nebo poštou na adresu: MEDICDENT 
s.r.o., Lhotákova 2421/2, Libeň, 182 00 Praha 8. 
Souhlas je možné odvolat i jednotlivě na některý z osobních údajů nebo na veškeré. Po odvolání 
nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány a budou zlikvidovány. 
Odvolání souhlasu je aplikovatelné pouze na ty osobní údaje, na které byl souhlas udělený, 
nevztahuje se na osobní údaje, které byly zpracované na základě zákona nebo na základě dohody 
o poskytování zdravotnických služeb. 
  
Co dělat v případě, že při zpracování osobních údajů došlo k jejich porušení? 
V případě, že se domníváte, že Vaše práva byla při zpracování osobních údajů porušena, 
respektive Vaše osobní údaje nejsou zpracovány za takovým účelem nebo v takovém rozsahu, jak 
bylo dohodnuto, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem: Pplk. 
Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice. 
  
  
Kontaktní údaje zodpovědné osoby 
Kontaktní údaje zodpovědné osoby, která plní úlohy a povinnosti na základě zákona o ochraně 
osobních údajů v oblasti ochrany osobních údajů u správce jsou následující: 

Zurab BEBIYA, CSc. 
medicdent@seznam.cz 
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