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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

GENvia, s. r. o. 
Karlovo náměstí 7 
126 00 Praha 2 – Nové město 
Tel: +420 266 315 592 
e-mail: laborator@genvia.cz 
IČ: 27391 728 

Vážení klienti genetického pracoviště GENvia, s.r.o., 
ochrana všech Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá, proto zpracováváme 
Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – dále 
jen “GDPR“, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů). 
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o 
nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů v rámci našeho zdravotnického 
zařízení. 

Společnost GENvia, s.r.o. tímto v souladu se zákonem prohlašuje, že pro zajištění 
bezpečnosti zpracování údajů byla dodržena všechna nezbytná technická a organizační 
opatření dle ustanovení GDPR. Konkrétně byla přijata opatření pro zabezpečení údajů za 
účelem zajištění přiměřené úrovně ochrany z hlediska důvěrnosti, integrity, dostupnosti a 
odolnosti systému. 

V následujícím textu bychom chtěli vysvětlit, jaké údaje shromažďujeme a jak se s těmito 
údaji nakládá: 

 

 

Shromažďování Vašich osobních údajů je pro nás nezbytné proto, abychom zvolili vhodné 
genetické vyšetření, na jehož základě Váš ošetřující lékař rozhodne o dalším postupu a léčbě. 
Veškerá data, která shromažďujeme jsou uchovávána výhradně na našem pracovišti a nejsou 
poskytována žádným třetím stranám ke komerčním nebo jiným účelům. Pokud máte veřejné 
zdravotní pojištění nebo platné cestovní pojištění, jsou Vaše osobní údaje ze zákona 
poskytnuty Vaší zdravotní pojišťovně (viz. dále) a na vyžádání dozorovým orgánům (ČIA, 
o.p.s., SÚKL, apod.), případně kontrolním orgánům (revizní lékaři zdravotních pojišťoven) 
nebo úřadům státní správy (finanční úřad). 
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Příjmení, jméno a rodné číslo slouží k jednoznačné identifikaci odebraných vzorků tak, aby 
v průběhu celého procesu konzultace a vyšetření nedošlo k jejich záměně. 

Rodné číslo, diagnóza, typ vyšetření, číslo zdravotní pojišťovny a datum vyšetření je 
vyžadováno zdravotní pojišťovnou z důvodu posouzení oprávněnosti provedeného vyšetření 
a ověření platnosti zdravotního pojištění a následně k proplacení provedeného 
zdravotnického výkonu. 

Telefonní číslo a e-mail slouží výhradně k zaslání krátké informační zprávy s uvedením času a 
termínu návštěvy, případně mohou být použity k informování klienta v mimořádné situaci o 
změně času termínu konzultace.  

Adresa je určena k zaslání výsledku vyšetření, pokud klient nemůže lékařskou zprávu převzít 
osobně. Klienty poskytnutá PSČ jsou sumárně předávány Společnosti lékařské genetiky ke 
statistickým porovnáním. 

Informace o rodinné anamnéze jsou nezbytné pro stanovení správného typu laboratorního 
vyšetření, případnému upřesnění výsledku vyšetření a následné lékařské interpretaci. 

Výsledek vyšetření s lékařskou interpretací je určen indikujícímu lékaři, případně klientovi 
s cílem rozhodnout o dalším postupu, resp. následné vhodné léčbě. 

Identifikační údaje indikujícího lékaře jsou vyžadovány zdravotní pojišťovnou z důvodu 
ověření platného smluvního vztahu, posouzení oprávněnosti požadavku a následně k 
proplacení provedeného zdravotnického výkonu. 

 

 

Veškerou dokumentaci obsahující Vaše osobní údaje uchováváme výhradně po dobu 
stanovenou legislativou ČR o zdravotnické dokumentaci. Po uplynutí stanovené doby jsou 
veškeré záznamy skartovány a elektronické záznamy vymazány. 

 

 

Své dotazy týkající se ochrany osobních údajů zasílejte na následující emailovou adresu: 
info@genvia.cz 

 
V Praze dne 21.5.2018       

RNDr. Miroslava Krkavcová 

     jednatelka společnosti 

 ROZSAH UCHOVÁVANÝCH ÚDAJŮ 

 DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

 INFORMACE 
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