
Informace pro lékaře I/2018 – GDPR

Vážené lékařky,
Vážení lékaři,

jistě jste již zaznamenali novinky v nakládání osobních údajů fyzických osob, které 
nabude v ČR účinnosti dne 25. května 2018 a je označováno jako GDPR. Změny vychází 
z 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).

Jelikož  ve  svém zaměstnání  (lékařka/lékař/sestra/laboratorní  pracovník)  nakládáme 
s vysoce citlivými údaji fyzických osob a spadáme do zvláštní skupiny v kategorizaci GDPR, 
absolvovali jsme více školení o GDPR. Vzhledem k tomu, že jste našimi klienty, snažíme 
se  být Vám nápomocni a chceme Vám tímto přiblížit, čeho se toto Nařízení týká a jak je 
implementovat v praxi tak, aby nedocházelo k porušování zákonů a nehrozila tak sankce.

Tento  dokument  je  zjednodušený  návod  jak  postupovat  při  zavádění  GDPR. 
Vyplněním  přiloženého  dokumentu  „Implementace  GDPR  v  ambulanci“  bude  Vaše 
ambulance připravena dle EU Nařízení.

Povinnosti plynoucí z GDPR a nové zásady při ochraně os.údajů:
 odpovědnost za os.údaje nese správce (v našem případě lékařka/lékař)
 v případech předání  os.údajů (laboratoři/správci  elektronické  sítě/účetní  firmy)  jsou 

správci údajů obě strany a je nutné smluvní ošetření – JS-lab a.s. smlouvu dle GDPR 
nachystá a bude Vám zaslána k podpisu

 k zpracování os.údajů nezletilých osob je nutný souhlas zákonného zástupce
 souhlasy fyz.osob s nakládáním s os.údaji jsou nutné všude tam, kde zpracování není 

správci uloženo zákonem nebo nevyplývá z právní povinnosti!
 vzniká  povinnost  ohlašování  případů narušení  bezpečnosti  (nezákonné  vniknutí  do 

ordinace, elektronické vniknutí do PC v ordinaci apod.)
 u lékařů/lékařek, kdy počet zaregistrovaných pacientů nepřesahuje 5000, není nutné 

jmenování pověřence
 je nutné stanovit si pravidla pro ochranu os.údajů v ordinaci a provádět kontinuální 

kontrolu stanovených zásad ochrany os.údajů
 i zaměstnanci jsou fyzické osoby, které mají právo na ochranu os.údajů
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Jak správně postupovat u:
1. Pacientů

 proveďte  kontrolu,  které  údaje  shromažďujete,  a  sepište  „Seznam“ (jméno, 
RČ, pojišťovna, anamnézy, diagnózy, adresa, telefon, e-mail aj.). 

Shromažďování konkrétních údajů musí umět lékař vysvětlit  – např.  
identifikace  osoby,  potřeby  účtování  pojišťovně,  předepisování  a  
zasílání  receptů,  zajištění  následné péče (diagnostické,  preventivní  a  
léčebné) apod.

 proveďte soupis osob/firem, které ke k osobním informacím pacientů dostanou 
(správce sítě, laboratoř, sestra).  Se všemi osobami/firmami musí být sepsána 
smlouva a musí být podepsána mlčenlivost!

 proveďte vyhodnocení procesu archivace dat a jejich rizika
Forma  vedení  zdravotnické  dokumentace  může  být  listinná,  
elektronická,  popř.  jejich  kombinace.  Dokumenty  s podpisem  
nezdravotníka musí být však vždy zachovány v podobě listinné! Musí 
být  veden údaj,  jak  chráníte  kartotéku  a  PC –  uzamčení  místností,  

2.

 
 
 

 
 
 

Nutné mít záznam o uložení složek zaměstnanců a zabezpečení těchto údajů.

Zaměstnanec si je vědom, že je povinen chránit os.údaje pacientů a nakládat s nimi 
v souladu  „Nařízení“  –  nejlépe  písemný  dodatek  prac.smlouvy.  V případě  jeho 
pochybení nese odpovědnost zaměstnanec.

POZOR! Pokud informace o zaměstnanci (jméno, vzdělání,  fotografii) využíváte 
k prezentaci  firmy  (internetové  stránky  ambulance)  je  nutný  písemný  souhlas 
zaměstnance.

Pokud Vám žadatelé o práci nechávají/zasílají svůj životopis, musíte mít souhlas 
žadatele, pokud si ho chcete ponechat. V opačném případě je nutné skartovat!
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3. Externími  zpracovateli
Z úhlu pohledu GDPR jste správcem osobních dat Vy! Vy jste za ně odpovědný. A to i  
v případě,  že  máte  některé  operace  s externími  zpracovateli  smluvně  ošetřeny.  Ve  
všech smlouvách je tedy nutné mít ustanovení,  podle něhož Vám v případě,  že jste  
dostali trest (pokutu) na základě jejich pochybení, toto v plném rozsahu nahradí. 

a) účetní firmy 
-  pokud  nemá  lékař  externí  účetní  –  sepíše  pouze  prohlášení,  že  účetní 
dokumenty jsou uloženy zabezpečeny zámkem a je tedy předcházeno odcizení.
- lékař má účetní, ale vyúčtování pojišťovnám si dělá sám – není tedy problém 
s daty  pacientů,  ale  s daty  zaměstnanců.  Nutné  doplnění  smlouvy  s účetní 
firmou.
-  účetní  firma  zajišťuje  vše  –  zpracování  nové  smlouvy  nebo  dodatku  ke 
smlouvě  stávající,  kde  bude  jasně  dáno,  že  účetní  zpracovává  os.údaje 
zaměstnanců i pacientů. 

b) zpracovatelé  os.dat  pacientů  (laboratoř)  a  softwarové  firmy  s možným 
přesunem dat pacientů (online systémy)

 pokud  se  data  pacientů  online  systémem  či  jinak  dostávají  mimo 
ambulanci  lékaře,  musí  být  smluvně  ošetřeno:  kdo  za  ochranu  dat 
odpovídá, kam data jdou, zábrana obchodu dat a zpracování, prohlášení 
o  implementaci  GDPR  a  stanovení  sankční  pokuty  při  případném 
porušení (smlouva s JS-lab a.s. Vám bude zaslána!)

c) jste pracovištěm komplementu
 nutné písemné prohlášení, že jsou implementovány pravidla směrnice 

GDPR.

Závěrem:
 Shromažďujeme jen data nezbytně nutná a účelná.
 Rozsah zpracování a doba uchování je přiměřená účelu.
 Stanovíme si pravidla pro ochranu osobních údajů v ordinaci. 
 Provádíme kontinuální kontrolu stanovených zásad ochrany osobních údajů.
 Vše co shromažďujeme, máme sepsáno a evidováno.
 Dokumenty jsou uchovávány tak, aby byly co nejvíce zajištěny pře odcizením 
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