
 

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO 
ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC 
 

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci programu časného záchytu karcinomu 
plic.  Dozvíte se zde, jaké osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě právních předpisů, jak tyto 
údaje zpracováváme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. 

1. Jaké údaje zpracováváme? 
Zpracováváme Vaše následující osobní údaje: 

- jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, vzdělání 
- údaje o zdravotním stavu a údaje o výsledcích lékařských vyšetřeních souvisejících s tímto programem, popř. další 

související údaje uvedené Národním zdravotnickém informačním systému. 
- údaje z dotazníku pacienta, osobní anamnézu 
- klinická data z dotazníku od ambulantního pneumologa a popis CT z radiologického pracoviště 

 
Jedná se o údaje, které jsou na základě Vámi uděleného souhlasu předány poskytovatelem zdravotních služeb Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a dále osobní údaje, které jsou na základě zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o zdravotních službách) vedeny v Národním zdravotnickém informačním systému, jehož je ÚZIS ČR správcem.  
Zároveň jsou Vaše osobní údaje uvedeny ve zdravotnické dokumentaci podle zákona o zdravotních službách u poskytovatele 
zdravotních služeb, který Vám provedl vyšetření. 

2. Proč, za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme? 
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem monitoringu programu časného záchytu karcinomu plic, tedy 
hodnocení programu a jeho možné optimalizace, bez těchto údajů by to nebylo možné. 

3. Co je program časného záchytu karcinomu plic a proč probíhá jeho monitoring? 

Jedná se o program, který slouží ke včasné diagnóze karcinomu plic, která povede v kombinaci s vhodnou navazující léčbou ke 
snížení úmrtnosti v důsledku tohoto onemocnění.  Karcinom plic může být částečně podmíněn geneticky, ale jeho hlavní 
příčinou vzniku jsou exogenní faktory, a to především kouření. V současnosti lze konstatovat, že většina pacientů 
s diagnostikovaným karcinomem plic na něj z důvodu pozdní diagnózy také umírá. Bez aktivního oslovování asymptomatické 
rizikové populace přichází k lékaři řada pacientů v pokročilé fázi onemocnění, kdy karcinom je lokálně pokročilý nebo již 
metastazoval do okolních částí těla a není možné jej operovat. Program časného záchytu karcinomu plic přispěje zásadně k 
záchytu této nemoci v její latentní fázi. Veškeré informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách 
https://PrevenceProPlice.cz/.  

 
V rámci monitoringu tohoto programu zpracovává ÚZIS ČR Vaše osobní údaje, jak na základě Vašeho souhlasu, tak i k plnění 
zákonné povinnosti, která souhlas nevyžaduje.  

• Na základě Vašeho souhlasu jsou zpracovány Vaše osobní údaje získané výhradně pro účely programu. 
• Plnění zákonné povinnosti zahrnuje vedení osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci i v Národním zdravotnickém 

informačním systému podle zákona č. 372/2011 Sb., o   zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů.  

4. Kdo vaše osobní údaje bude zpracovávat, jakým způsobem a komu je předáváme? 
Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů bude Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS ČR“), 
Palackého náměstí 4, P.O. BOX 60, 128 01 Praha 2, IČO: 00023833, který je Ministerstvem zdravotnictví pověřen ke sledování 
a vyhodnocování programu.  
 
Vaše údaje uchováváme pouze na ÚZIS ČR. V rámci ÚZIS ČR má k údajům přístup vždy jen několik k tomu pověřených a 
oprávněných osob, které jsou zavázány povinností mlčenlivosti, veškeré přístupy a operace s těmito daty jsou zabezpečeny a 
zaznamenávány. Dalším osobám je zpřístupňujeme pouze, pokud jsme tak povinni učinit na základě právního předpisu. Za 
účelem dodržení všech našich výše uvedených právních povinností, jsou Vaše údaje zpracovávány rovněž externími dodavateli 
IT služeb (internetové připojení, servis výpočetní a komunikační techniky apod.), kteří jsou zavázaní povinností mlčenlivosti a 
musí poskytovat maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. 
Výstupy z programu budou poskytovány třetím osobám (Ministerstvo zdravotnictví, média, Vláda ČR apod.) či veřejně 
prezentovány pouze v takové podobě, ze které nelze v žádném případě určit nebo dovodit konkrétní fyzickou osobu. 

https://prevenceproplice.cz/


 

 

 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, kterými jsou zejména: 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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),  

• zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a  
• zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 

znění pozdějších předpisů. 

5. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu Vámi uděleného souhlasu, tedy nejdéle do 31. 12. 2030.  
Údaje v Národním zdravotnickém informačním systému jsou uchovávány ve lhůtách stanovených zákonem č.   372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, stejně jako 
údaje vedené ve zdravotnické dokumentaci u poskytovatele zdravotních služeb. 

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? 
Kromě práv a povinností ÚZIS ČR při zpracování Vašich osobních údajů máte na straně druhé také Vy svá práva při zpracování 
těchto údajů. Mezi tato práva patří: 
Právo na odvolání souhlasu 
Máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat zasláním dopisu na adresu ÚZIS ČR nebo emailu na adresu 
nsc@uzis.cz. V případě odvolání souhlasu nebudou výše uvedené osobní údaje nadále zpracovávány pro účely, pro které byl 
tento souhlas udělen, zpracování těchto údajů před odvoláním souhlasu ale zůstane zákonné. 
Dále máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění i výmaz a také můžete podat stížnost u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů.  
Právo na přístup 
Máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných 
osobních údajů.  
Právo na opravu 
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je opravili, 
popřípadě doplnili.  
Právo na výmaz 
V případě údajů poskytnutých pro účely tohoto programu máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali.  Toto právo se 
však neuplatní v případě údajů vedených v Národním zdravotnickém informačním systému, kdy je omezeno na lhůty vedené 
v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů a dále v případě vedení zdravotnické dokumentace poskytovatelem zdravotních služeb podle téhož zákona 
o zdravotních službách.  
Právo na omezení zpracování 
Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly 
zpracovávány po omezenou dobu. Toto omezení je možné požadovat pokud: 

• nepovažujete údaje za správné, 
• se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu a upřednostníte právo na 

omezení zpracování,  
• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro sdělené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro uplatnění svých právních 

nároků, nebo  
• vznesete námitku proti zpracování. 

Právo podat stížnost 
Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo 
v rozporu s platnými právními předpisy. 

7. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva, kdo zpracování Vašich osobních údajů bude dozorovat a na koho se můžete v případě 
nejasností ohledně zpracování osobních údajů obrátit? 
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti 
či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů ÚZIS ČR prostřednictvím emailové 
adresy poverenec@uzis.cz, nebo písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ústav zdravotnických informací a 
statistiky ČR, Palackého nám. 4, P. O. Box 60, 128 01 Praha 2. 
Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí 
na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  
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