Informaties inzake verwerking van persoonsgegevens
Geachte mevrouw / geachte meneer,
Teneinde te voldoen aan de verplichtingen wordt U door ons (als de voor de verwerking van Uw
persoonsgegevens verantwoordelijke) geïnformeerd over details inzake de verweking van Uw
persoonsgegevens, als ook over Uw rechten die met de verwerking samenhangen.
Bij de verwerking houden we ons aan de regels voor de bescherming van persoonsgegevens volgens
de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming - AVG)
en volgens de wet nr.101/2000 Sb., betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
1. In de vennootschappen is een Trustee werkzaam. Op de dag van de verstrekking van deze
informatie is het meneer Ing. Miroslav Eliáš, telefoon: +420 602 211 400, e-mail:
eli.tgs@gmail.com. Bij uitoefening van Uw nagenoemde rechten die door onze vennootschappen
zullen worden behandeld a.u.b. met de Trustee contact opnemen of e-mail aan gdpr@pronatal.cz
sturen.
2. De voor de verwerking van Uw persoonsgegevens verantwoordelijke is altijd een van de
vennootschappen die aan U gezondheidszorg verstrekken. Het gaat om deze vennootschappen:
PRONATAL s.r.o., bedrijfsnummer: 046 14 283, PRONATAL Plus s.r.o., bedrijfsnummer: 046 14
356, PRONATAL Nord s.r.o., bedrijfsnummer: 046 14 194, PRONATAL Repro s.r.o.,
bedrijfsnummer: 046 14 216, PRONATAL Spa s.r.o., bedrijfsnummer: 046 14 135, GYNCENTRUM
OSTRAVA s.r.o., bedrijfsnummer: 479 86 298.
(verder „verwerkingsverantwoordelijke “)
De verwerkingsverantwoordelijke is gezondheidszorgverstrekker volgens de wet nr.
372/2011 Sb., inzake gezondheidsdiensten en voorwaarden voor diens verstrekking.
3. De persoonsgegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, opnames van
telefoongesprekken, e-mail-communicatie) worden in verband met besprekingen inzake het aangaan
van een contract, met marketingdoeleinden en accommodatiediensten verwerkt. Deze verwerking is uit
hoofde van artikel 6 alinea 1 punt f) AVG mogelijk. De persoonsgegevens zullen ter voorgenoemde
doeleinden tijdens 24 maanden worden verwekt, tenzij deze worden (overeenkomstig een andere
voorschrift) voor een langere periode opgeslagen.
Verdere persoonsgegevens verwerken we in verband met verstrekking van gezondheidsdiensten. De
principes voor verweking en termijnen voor opslag van deze gegevens zijn bepaald vooral in de wet
nr. 372/2011 Sb. inzake gezondheidsdiensten en voorwaarden voor diens verstrekking (§ 53 alinea
1 a-c, § 54, § 55 a, § 57, § 65, § 70–78), in de verordening nr. 98/2012 Sb. over gegevens van
medische dossiers (als geheel, maar vooral § 1 alinea 1 b, d, alinea 2n, Bijlage nr. 1 alinea 8c, Bijlage
nr. 2 artikel 1 punt 2, Bijlage nr.3), in de wet nr. 296/2008 Sb. over kwaliteit- en veiligheidsborging
van menselijke weefsels en cellen bestemd voor toepassing bij mensen en over aanpassing van
samenhangende wetten (wet aangaande menselijke weefsels en cellen) § 3, alinea 3, punt d en in de

wet nr. 373/2011 Sb. over specifieke gezondheidsdiensten § 10 alinea 2 (alle wetten in de meest
recente versie).
4. Uw persoonsgegevens kunnen in overeenstemming met de bepalingen van de wettelijke
voorschriften in concrete gevallen behalve van U nagenoemde personen ontvangen:
gezondheidszorgverstrekker, overheidsautoriteiten en personen die gerechtigd zijn om de gegevens
van medische dossiers in te zien volgens § 31, § 32, § 33 en § 65 van de wet nr. 372/2011 Sb., inzake
gezondheidsdiensten en voorwaarden voor diens verstrekking.
5. De persoonsgegevens kunnen ter voorgenoemde doeleinden behalve door de
verwerkingsverantwoordelijke ook door de verwerker worden verwerkt, en dat op basis van contracten
inzake verwerking van persoonsgegevens conform AVG.
Categorieën van verwekkers voor die de persoonsgegevens op grond van een verwerkingscontract
beschikbaar werden gesteld of kunnen worden gesteld, zijn:
 samenwerkende gezondheidszorginstellingen: verstrekker van laboratoriumonderzoeken,
genetische onderzoeken, contractartsen en anesthesiologen, academische ziekenhuizen en regionale
ziekenhuizen
 verstrekken van IT-diensten en marketingdiensten en medisch software.
Indien we Uw persoonsgegevens verweken, verkrijgt U volgende rechten.
U heeft recht om de verwerkingsverantwoordelijke (onze vennootschap) te verzoeken dat zij
bekrachtigt of Uw persoonsgegevens verwerkt worden of niet; zo ja, kunt U om toegang tot deze
persoonsgegevens verzoeken.
U heeft recht op rectificatie van Uw persoonsgegevens (indien de persoonsgegevens onjuist zijn) en
op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens.
U heeft recht op wissing van Uw persoonsgegevens wanneer een van de volgende gevallen van
toepassing is:
- de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of
anderszins verwerkt
- U trekt Uw toestemming waarop de verwerking berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de
verwerking
- U maakt bezwaar tegen de verwerking (zie hieronder), en er zijn geen prevalerende dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
- de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
- de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het recht van
de Tsjechische republiek neergelegde wettelijke verplichting die op onze vennootschap rust
In gevallen als bedoeld in artikel 17 alinea 3 punt a) – e) AVG verkrijgt U geen recht.
U heeft recht op beperking van de verwerking:
- indien U de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de
juistheid van de persoonsgegevens te controleren
- de verwerking is onrechtmatig en U verzoekt in de plaats van het wissen van de persoonsgegevens de
beperking van het gebruik ervan

- onze vennootschap heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar
de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering
- indien U bezwaar maakt tegen de verwerking (zie hieronder) in afwachting van het antwoord op de
vraag of de gerechtvaardigde gronden van onze vennootschap zwaarder wegen dan die van U

U heeft recht op het indienen van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in
gevallen, indien Uw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van de verwerking die nodig is voor
uitvoering van een taak in het algemeen belang of van een overheidstaak dat we als opdracht hebben
en op grond van verwerking die ten behoeve van onze rechtmatige belangen wordt verricht.
U heeft recht om onze vennootschap te verzoeken dat ze Uw persoonsgegevens verkrijgt/overgeeft
(Recht op overdraagbaarheid van gegevens) indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op
Uw toestemming (conform AVG - artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een
overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) en de verwerking via geautomatiseerde procedés
wordt verricht.
Bij persoonsgegevens die op grond van Uw toestemming worden verwerkt heeft U recht op intrekking
van deze toestemming. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid
van de verwerking die uit de toestemming gegeven vóór de intrekking blijkt.
U heeft recht om bezwaar in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Bescherming
persoonsgegevens (Úřad pro ochranu osobních údajů), www.uoou.cz, adres: Úřad pro ochranu
osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Indien er in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door onze vennootschap tot
overtreding van de beveiliging van persoonsgegevens komt, met als gevolg een hoog risico voor
rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zullen we dit onmiddellijk op onze website bekend
maken. Indien we Uw contactgegevens (telefoon, e-mail) ter beschikking zullen hebben, zullen we U
over dit feit ook direct op de hoogte brengen.

