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Informace správce ke zpracování osobních údajů dárce pro účely přímého 

marketingu v souvislosti s dárcovstvím krve 

 

Správce osobních údajů:  

Fakultní nemocnice Olomouc  

se sídlem: Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00 

IČ: 00098892  

(dále jen „správce“) 

  

Dnem 25. května  2018 nabývají účinnosti nová pravidla v oblasti ochrany osobních údajů fyzických 

osob, a to v souvislosti s novou evropskou legislativou, konkrétně nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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), dále též jen „GDPR“. 

GDPR bude přímo použitelné v České republice. Vedle GDPR bude nadále platná i novelizovaná 

česká legislativa upravující specifické otázky ochrany osobních údajů (např. nově 

připravovaný zákon o zpracování osobních údajů), dále pak nebude GDPR dotčena národní 

legislativa upravující zpracování osobních údajů ve zvláštních právních předpisech  (v oblasti 

zdravotnictví např. zpracování osobních údajů na základě zákona o zdravotních službách, 

zákona o specifických zdravotních službách, zákona o lidských tkáních a buňkách, zákona o 

veřejném zdravotním pojištění, apod.) 

GDPR mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. přímý marketing (typicky 

zasílání nabídek zboží a služeb zákazníkům). Nařízení zachovává možnost zpracovávat 

osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu 

správce. To znamená, že správce je oprávněn na e-mailové adresy a telefonní čísla získaná 

od svých pacientů zasílat svoji marketingovou komunikaci související s nabídkou služeb, 

pokud lze důvodně očekávat, že pacienti věděli, že ke zpracování jejich osobních údajů 

může pro tyto účely dojít a kdy jde současně o situaci, kdy pacienti ke zpracování těchto 

osobních údajů pro účely přímého marketingu nedali svůj výslovný souhlas.   

Osobní údaje, které jste nám dříve v souvislosti s Vaším dobrovolným dárcovstvím krve poskytli 

v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo, budeme za 

účelem přímého marketingu zpracovávat i nadále, tedy i po účinnosti GDPR, na základě 

oprávněného zájmu správce, tj. v rámci podpory bezpříspěvkového dárcovství krve a 

zkvalitňování služeb poskytovaných našim pacientům. 

Ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebude docházet v případě, že jste 

kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů vznesli námitku proti zpracování osobních 

údajů pro účely přímého marketingu, jak je tento uveden výše 

Námitku lze bezplatně uplatnit jejím doručením na adresu krevjedar@fnol.cz 

Současně si Vás dovolujeme ubezpečit, že Vaše výše uvedené osobní údaje nebudou 

zpřístupňovány třetím osobám.  
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