Informace k ochraně údajů CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
ze dne 17.5.2014
Informace k ochraně údajů
Mnohokrát děkujeme za Váš zájem o naše s lužby. Velice nám
zá l eží na ochraně Va šich osobních údajů. Na tomto místě
bychom Vá s proto chtěli i nformovat o ochraně údajů, kterou
za ji šťuje s polečnost CompuGroup Medical Česká republika
s .r.o. („CGM ČR“). Sa mozřejmě dodržujeme pl atné právní
předpisy na ochra nu os obních úda jů, zejména zá kon č.
101/2000 Sb., o ochra ně os obních úda jů.

využít pro s l užby eSERVICES vš ech zúča stněných
pos kytova tel ů zdra votních s l užeb.
Aby Vá m byl zřízen CGM LIFE KEY přís tup a a byste mohl(-a)
využíva t s l užeb CGM LIFE eSERVICES, musíte uzavřít smlouvu
o využívá ní s lužeb s CGM ČR. Za účelem uzavření smlouvy a
pos kytování s lužeb ze s tra ny CGM ČR pos kytnete CGM ČR
ná s l edující os obní úda je:
1.

Prohlášení o bezpečném zacházení s daty uživatele

Při zřízení CGM LIFE KEY přís tupu bude CGM ČR
uchová vat ná sledující da ta za účelem i dentifikace Vaší
os oby: jméno, a dresu, e-mailovou a dresu a datum
na rození. Na vážete-li poprvé on-line kontakt s CGM LIFE
eSERVICES, můžete svoji adresu doplnit později. Zjištění
a uchová ní těchto údajů je potřebné pro pos kytování
s l užby CGM LIFE eSERVICES a pro zajištění, že pouze Vy
můžete využít Váš CGM LIFE KEY přís tup. Osobní údaje
js ou uchová vány na serveru CompuGroup Medical AG,
která jedná z pověření CGM ČR.

Toto prohlášení o ochra ně dat popisuje podrobně, k jakým
i nformacím od Vás budeme mít přístup a ja ké či nnosti s nimi
budou vykonávány. Seznamte s e pros ím podrobně s tímto
prohl á š ením o ochra ně da t.
Má te-li otá zky ohledně našeho prohlášení o ochra ně dat,
můžete nám je kdykoliv předat přes naši webovou s tránku
(www.cgm.com/cz), přípa dně ná s můžete konta ktovat i
pís emně na ná s l edující a dres e:
CompuGroup Medi ca l Čes ká republ i ka s .r.o.

Při využívá ní služeb CGM LIFE eSERVICES jsou poskytnuté
os obní úda je zpřís tupněny i třetím os obám. Pokud
na příklad on-line za rezervujete termín, je Vaše jméno,
Va š e e-mailová adresa a Vaše datum narození předáno
dá l zúča stněnému pos kytovateli zdra votních s lužeb.
Pokud v této s ouvislosti uvedete další i nformace jako
na příklad Vaše telefonní číslo, bude i tento údaj předán
přís l uš né třetí os obě.

Bucha rova 2657/12
Budova C, Offi ce Pa rk Nové Butovi ce
158 00 Pra ha 5
tel efon: 246 007 999
fa x: 246 007 998
e-ma i l : es ervi ces .cz@cgm.com
Služby CGM
CGM Vá m umožní využi tí urči tých on-line s lužeb
zúča s tněných poskytovatelů zdra votních s lužeb („CGM LIFE
eSERVICES“). CGM LIFE eSERVICES zahrnují následující služby
(pokud je na bízejí zúča s tnění pos kytovatelé zdra votních
s l užeb):
•
•
•
•

rezerva ci termínů;
vyžá dá ní receptů;
pos kytování nálezů, l ékařských zpráv, l aboratorních
výs l edků a rentgenových s nímků; a
on-l ine konzultace s lékařem.

Abys te mohli využívat služeb CGM LIFE eSERVICES, musíte si
u CGM ČR zřídi t uživatelský přístup („CGM LIFE KEY přístup“).
Pokud ji ž má te zřízený Váš CGM LIFE KEY přís tup, můžete ho

Údaje pro uzavření a plnění smlouvy

2.

Uživatelská data
Dá l e uvedená uživatelská data jsou potřebná za účelem
fa kti ckého pos kytování s ml uvně s jednaných výkonů.
CGM ČR uchová vá uži va telská da ta pouze za tímto
účel em a provádí pravidelnou kontrolu za účelem jejich
a ktualizace a ověření, že jsou uchová vána pouze data,
která js ou potřebná k tomu, a by byl y poskytovány a
vyl epš ovány s l užby CGM LIFE eSERVICES. Ta to data
neumožňují i denti fi ka ci Va š í os oby.
Uži va tel s ká da ta za hrnují:
•
•
•
•
•

IP a dresa počítače,
da tum přístupu, resp. přesný čas přístupu,
http kód odpovědi,
webová s tránka, ze které nás uživatel navštívil,
počet bajtů přenesených v rá mci s pojení.
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CGM ČR vytvá ří pro účel y reklamy, tržního průzkumu a
za účel em prezentace s l užeb CGM LIFE eSERVICES
ps eudonymní uživatelské profily. S vytvořením takového
uži va telského profi lu pro s l edování a vyhodnocování
Va š eho uživatelského chování můžete nesouhlasit. Pro
tento účel za šlete prosím e-mail s Va ším jménem z ema i lové adresy uložené na Vašem CGM LIFE KEY přístupu
na a dres u es ervi ces .cz@cgm.com.
V některých přípa dech využívá me ta ké ukládání
i nformací formou tzv. Cooki es ul ožených na Vašem
počíta či. Cookie je da tový prvek, který za š le webovou
s trá nku na Váš internetový prohlížeč a může ji uložit ve
Va š em s ys tému. Cooki es ul ehčují na př. ja ko knižní
zá l ožka při opa kovaném vyhl edání webové s tránky
na l ezení upřednostňované s trá nky v na š em webovém
obs ahu. Přes Cookie nemáme žádný přístup k Vašemu
s ys tému nebo Va šim osobním údajům. Upozorňujeme
na to, že s ta ndardní nastavení i nternetového prohlížeče
obvykl e připouští používání Cookies. Pokud si nepřejete
používá ní Cookies, můžete toto na s tavení ve Vašem
i nternetovém prohlížeči za kázat. Cooki es používáme
výl učně za účel em opti malizace využi tí na š í webové
s trá nky podl e Va š eho přá ní.
3.

Údaje o zdravotním stavu
Při využívá ní služeb CGM LIFE eSERVICES Vám zúčastnění
pos kytovatelé zdra votních s l užeb na bízí možnost
rezerva ce termínu, on-line zpřís tupnění urči tých dat a
výměnu zprá v. Ka ždý zúča stněný pos kytovatel
zdra votních s lužeb rozhoduje s ám o tom, které služby
CGM LIFE eSERVICES zpřís tupní s vým pa ci entům.
Ná s ledující da ta mohou být vyměňová na při využi tí
s l užeb CGM LIFE eSERVICES:
•
•

•

•
•

da ta a i nformace předávaná v rá mci s jednání
termínu;
k tomu pa tří i komentáře, které js ou poskytnuty od
Vá s nebo od nás v s ouvislosti s rezerva cí termínu,
na příklad při návrhu termínu a předávání i nformací
o Va š em zdravotním pojištění;
i nformace o Vám předepsaných lécích, na které si
můžete vyžá dat vydání receptu, včetně údajů o
receptech, které js te s i vyžá dali v mi nulosti;
i nformace o Vašem zdravotním s tavu obsažené v
ná l ezech; a
obs ahy zprá v vyměněných s poskytovatelem
zdra votních služeb.

Da ta a i nformace zadané do CGM LIFE eSERVICES z Vaší
s tra ny nebo poskytovatelem zdra votních s lužeb js ou v
š i frovaném s ta vu odesílána na s erver CompuGroup
Medi cal AG a tam jsou uložena. Díky šifrování jsou tyto

podl e a ktuálního s ta vu techni ky či telná pouze pro
zúča s tněného poskytova tele zdravotních služeb a Vás, v
žá dném případě vš ak pro CGM ČR nebo CompuGroup
Medi cal AG. CompuGroup Medical AG jako provozovatel
s erveru a CGM ČR ja ko Váš smluvní partner znají podle
bodu 1 a 2. pouze Va še údaje pro uzavření a plnění
s ml ouvy a uži vatelská da ta, s tejně ja ko s kutečnost, že
js te pa ci ent u jednoho nebo několika urči tých
zúča s tněných pos kytova tel ů zdra votních s l užeb.
Za účel em ja kéhokoliv využi tí Va š ich da t vždy
vyža dujeme Váš souhlas v rozsahu stanoveném platnými
prá vními předpi s y.
O s ta vu rezerva ce termínu, žá dosti o recept,
zpřís tupnění nálezů a nových zprávách Vás informujeme
e-ma i l em na Vá mi uvedenou e-ma i l ovou a dres u.
Bezpečnostní opatření
CGM ČR při jímá odpovídající bezpečnostní opatření, abychom
ochrá nili výš e uvedená da ta o technickém provozu před
neoprávněným zá s ahem, neoprávněnými změnami,
zveřejněním a zničením. Součástí těchto a ktivi t js ou i nterní
kontroly na šich postupů při zji šťování da t, jejich ukládání a
zpra cová vání, dále bezpečnostní opatření na ochra nu před
neoprávněným útokem na s ystémy, v rá mci kterých jsou
ul ožena s ml uvní da ta nebo uži va tel s ká da ta .
Doba trvání uložení a likvidace dat
CGM ČR s e za vazuje, že v s ouladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochra ně osobních údajů, vyma že veškerá výš e uvedená data
po vypovězení Va š í s mlouvy. Při tom je ovš em ze zákona
povi nna dodržet zá konné l hůty pro uchování obchodních a
da ňových podkladů, které mohou přesahovat dobu trvání
s ml uvního vzta hu. Uži vatelská data js ou uchovává na pouze
ta k dl ouho, jak to je technicky nutné, nejpozději jsou ovšem
vyma zá na po vypovězení Va š í s ml ouvy.
Hotline
CGM ČR na bízí v přípa dě technických probl émů hotline,
kterou l ze konta ktova t tel efoni cky nebo e-ma i l em.
Za š lete-li e-mail na hotline, bude tento uložen na serveru, než
bude zahájeno řešení tohoto problému pracovníky hotline. Po
zpra cová ní reakce a vyřešení problému bude e-mail vymazán.
Zprá vu o odstranění technického problému obdržíte, pokud ji
budete poža dova t.
Tel efonické dotazy přijímají a zpracují zaměstnanci CGM ČR.
Da ta o Vaší osobě jsou uložena pouze tehdy, pokud si přejete
zprá vu o s ta vu zpracování a po ukončení zpracování budou
obra tem vyma zá ny.
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