
 
Příloha k Oznámení o ochraně osobních údajů 

pro diagnostické zobrazování  
 

 

Níže najdete další informace o tom, s kým sdílíme vaše údaje. Vaše údaje sdílíme s ostatními příjemci pouze 

v případě, kdy je to naprosto nezbytné. 

 

Příjemci údajů jednající jménem (a pověřeni) společnosti Affidea 

Odvětví Sektor činnosti Subsektor činnosti Typ činnosti 
Identita / Umístění 

příjemce  

Zdravotnictví 

Zdravotní pracovníci Lékaři Poskytování zdravotnických služeb Zaměstnanci Affidea / ČR 

Zdravotní pracovníci 
Ostatní zdravotnický 

personál 
Poskytování zdravotnických služeb Zaměstnanci Affidea / ČR 

Konzultanti Radiologové 
Poskytnutí druhého stanoviska, pokud je 

to nutné 

v ČR nebo v rámci 

společností Affidea group, 

pokud je to nutné  

Poskytovatelé 

služeb 

Administrativa Call centrum 
Objednávání pacientů při zavolání do 

našeho call centra  
------- 

Provoz lékařské techniky Údržba Údržba lékařské techniky 

Zaměstnanec 

dodavatelské firmy, se 

kterou je podepsána 

smlouva o ochraně 

osobních dat 

Marketing 

Propagace Informační zpravodaje 

Posílání informačních zpravodajů, 

pokud jste souhlasili s naší 

marketingovou činností  

Zaměstnanci Affidea / ČR 

Správa databáze 

zákazníků 
Uchovávání údajů  

Uchovávání kontaktních informací o 

zákaznících, pokud jste souhlasili s naší 

marketingovou činností   

Zaměstnanci Affidea / ČR 

Informační 

technologie 

Elektronická 

komunikace 
E-maily Provoz a hosting e-mailových systémů  

Zaměstnanci Affidea a 

zaměstnanec 

dodavatelské firmy, se 

kterou je podepsána 

smlouva o ochraně 

osobních dat 

Software pro 

administrativu 
Software do call center 

Uchovávání hlasových nahrávek 

hovorů 
---------- 

Software pro 

administrativu 

Provoz a hosting portálu 

pro pacienty  
Online objednávání ---------- 

Lékařský software  

Radiologický informační 

systém  

Registrace pacientů, objednávání, 

vytvoření data vyšetření a vytvoření 

diagnózy, podpora fakturace, 

distribuce lékařských zpráv  

Zaměstnanci Affidea a 

zaměstnanec 

dodavatelské firmy, se 

kterou je podepsána 

smlouva o ochraně 

osobních dat 

Systém uchovávání 

snímků a komunikace 
Uchovávání diagnostických snímků 

Zaměstnanci Affidea a 

zaměstnanec 

dodavatelské firmy, se 

kterou je podepsána 

smlouva o ochraně 

osobních dat 

Dodavatel finančního 

softwaru 
Účetnictví Fakturace nákladů na zdravotní péči 

Zaměstnanci Affidea a 

zaměstnanec 

dodavatelské firmy, se 

kterou je podepsána 

smlouva o ochraně 

osobních dat 

Provoz Provoz IT infrastruktury Zajištění dostupnosti údajů  

Zaměstnanci Affidea a 

zaměstnanec 

dodavatelské firmy, se 

kterou je podepsána 

smlouva o ochraně 

osobních dat 

Podpora 
Uživatelská podpora Zajištění dostupnosti systémů  Zaměstnanci Affidea 

Systémová podpora Údržba softwaru Zaměstnanci Affidea 

Uchovávání údajů Zálohování údajů Zabezpečení dostupnosti údajů  Zaměstnanci Affidea a 



zaměstnanec 

dodavatelské firmy, se 

kterou je podepsána 

smlouva o ochraně 

osobních dat 

Bezpečnost Sledování prostor Provoz CCTV  Nahrávání videa 
----------- 

 

 

Příjemci údajů třetích stran (jednající nezávisle na společnosti Affidea) 

Odvětví 

 
Sektor činnosti Subsektor činnosti Typ činnosti Identita  příjemce  

Zdravotní 

pojišťovny 

Soukromé zdravotní 

pojištění 
Financování Potvrzení o pojištění 

Všechny zdravotní 

pojišťovny v ČR 

Státní zdravotní 

pojištění 

Financování Potvrzení o pojištění VZP ČR 

Provoz národní 

zdravotnické 

databáze 

Skladování zdravotnických spisů 

financovaných  státní zdravotní pojišťovnou   
VZP ČR 

Finanční 

instituce 

Banky Platby 
Zpracování plateb kreditní nebo debetní 

kartou  

CITI BANK 

Soukromé 

zdravotnické fondy 
Platby Náhrada nákladů za zdravotní péči  

Všechny zdravotní 

pojišťovny v ČR 

Zdravotnictví 

Veřejná lékařská 

správa 

Národní lékařská 

organizace 

Správa národních kvót, pokud jsou lékařské 

služby financovány veřejně  

VZP ČR 

Záchranná služba -  
Převoz pacientů do nebo z našeho 

zdravotního střediska  

Zaměstnanci Affidea nebo 

příslušné zařízení 

Odesílající lékař / 

Zdravotnická 

organizace 

-  Doporučování pacientů na vyšetření 

Odesílající lékař / 

Zdravotnická organizace 

Organizace klinického 

výzkumu 
Klinický výzkum 

Požaduje a využívá výsledky klinických 

vyšetření, pokud se jej účastníte  

Viz klinické studie 

Veřejné orgány 
Lékařské orgány, 

policie, atd.  
-  Provádění vyšetřování 

Policie ČR 

Pojištění Pojištění služeb  -  
V případě vaší  reklamace, která se týká  

našich lékařských služeb  

WILLIS 

Audit 

Organizace zajišťující 

externí audit 
-  Přezkoumání norem kvality 

DNV 

Certifikovaný účetní -  Přezkoumání účetních knih ERNST&YOUNG  

Komunikace 
Poštovní služby -  Doručování dopisů Česká pošta 
Telefonní služby -  Provoz a hosting telefonních systémů T-mobile 

 

Níže jsou k dispozici další informace o typech údajů, které zpracováváme pro různé účely (jak je uvedeno v sekci 

1.1 – 1.3 v Oznámení) a jak dlouho tyto údaje uchováváme.  
 

Zpracované osobní údaje 

Účel našeho zpracování 

údajů 

Typ osobních 

údajů 

Příklady osobních 

údajů 
Důvody ke zpracování Doba uchování 

Zdravotnické služby 

Základní osobní 

údaje 

Jméno, kód 

pojišťovny, telefonní 

číslo, adresa, 

emailová adresa  

Objednávání termínů vyšetření, 

registrace, identifikace pacienta, 

udržování kontaktu s pacientem   

Radiodiagnostika – 10 let 

Finanční údaje a 

údaje pojišťovny 

Doklad o pojištění, 

údaje o kreditní kartě 
Financování a platby  Radiodiagnostika – 10 let 

Lékařské údaje 
Recepty, lékařská 

historie, diagnóza  

Bezpečnost pacientů, potvrzení 

správného lékařského postupu, 

diagnóza a plánování léčby 

Radiodiagnostika – 10 let 

Jiné osobní údaje 
Identita odesílajícího 

/ rodinného lékaře  

Kontaktování dalšího odborného 

lékaře kvůli dalším zdravotním 

údajům k poskytnutí nejlepší péče  

Radiodiagnostika – 10 let 

Delší uchování vašich 

zdravotních záznamů na 

základě vašeho souhlasu 

Dle Vašeho souhlasu 
Do odvolání Vašeho 

souhlasu 

Anonymizace vašich údajů 

pro zlepšení zdravotnických 

služeb  

Anonymizované 

zdravotnické 

údaje  

Diagnóza Výzkum a vývoj  

 

Žádné vaše 

identifikovatelné osobní 

údaje nejsou uchovány  

Obecný marketing  
Základní osobní 

údaje 

Jméno, telefonní 

číslo, adresa, 

emailová adresa  

Zasílání obecných propagačních 

informací pro vás 

Po dobu uchování údajů 

dle Vašeho souhlasu 

Marketing šitý na míru 
Základní osobní 

údaje 

Jméno, telefonní 

číslo, adresa, 

emailová adresa 

Zasílání propagačních 

informacích šitých na míru pro 

vás  

Po dobu uchování údajů 

dle Vašeho souhlasu  



Lékařské údaje Typ a datum vaší 

diagnostiky a/nebo 

léčby u společnosti 

Affidea 

 


