
OSOBNÍ ÚDAJE 
 

Titul Jméno Příjmení 

   

 

Ulice Číslo p. PSČ Město Tel.  č. 

     

e-mail  ZTP:         ANO – NE
*
           

*
nehodící se škrtněte 

 

Číslo pojištěnce / rodné číslo 
 (dle průkazky pojišťovny) 

 

Zdravotní pojišťovna  

Praktický lékař  

ZAVAZUJI SE KAŽDOU ZMĚNU V OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (zejména změnu čísla pojištěnce, zdravotní pojišťovny, resp. místa trvalého pobytu) 

BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU NAHLÁSIT V LÉKÁRNĚ, KTERÁ MNĚ VYDALA KARTU PACIENTA!!! 

SOUHLAS  
k nakládání s osobními údaji o zdraví a k jejich zpracování  

podle ust.§ 9, písm.b), Zákona č.l0l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
--- 

Níže podepsaná osoba uděluje svůj souhlas k tomu, aby obchodní společnost AGIA s.r.o. IČO 27451178, jako 

provozovatel Lékárny U mostu, Ing. Fr. Janečka 266, 257 41 Týnec nad Sázavou, nakládala s informacemi, které 

vypovídají o zdraví osoby a zpracovávala je, pokud je to potřebné k zabezpečení řádné zdravotní péče, 

především k zajištění správné a kvalitní přípravy léčivých přípravků a léčiv a jejich výdeje, včetně posouzení 

možností nežádoucích účinků a negativních vlivů na její zdravotní stav anebo, je-li to vhodné pro podepsanou 

osobu např. jako podklad pro poskytování slev. 

Nakládáním s informacemi a jejich zpracováním se rozumí jejich zjišťování a získávání (vyžádání od 

příslušného lékaře), shromažďování, evidence a využívání ke shora vymezeným účelům a další činnosti a úkony 

dle zákona, to vše výlučně pro vlastní potřebu lékárny a za podmínky úplného utajení ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů tak, aby nebyla ohrožena důstojnost, čest a oprávněné zájmy osoby. 

Souhlas je udělen na dobu jednoho roku, podepsaná osoba (subjekt údajů) je oprávněna jej kdykoliv 

písemnou formou odvolat. Nebude-li souhlas odvolán, prodlužuje se jeho platnost vždy o jeden kalendářní rok, a 

to opětovně bez omezení počtu opakování. Souhlas zahrnuje též právo společnosti zadat zpracování nosičů dat 

nezbytných k nakládání s informacemi třetí osobě, vždy však za podmínky zajištění řádné ochrany práv subjektu 

údajů. 

Podepsaná osoba potvrzuje, že byla řádně poučena o svých právech ve smyslu Zákona 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

 

V …………………………………………. dne  

        Podpis 


