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 Souhlas s pořízením a použitím  
obrazových záznamů 

 
Já, níže podepsaný/á, tímto dávám Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci, se 
sídlem na adrese Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen „MNO“) 
 

souhlas 

 

k pořízení a použití obrazových záznamů výše uvedeného pacienta za účelem mediální 
prezentace a zveřejnění: 

- na facebookovém profilu Dětského rehabilitačního stacionáře   

- na webových stránkách MNO             

- v periodiku MNO (Zpravodaj)                       

 
 
Před udělením souhlasu jsem byl/a informován/a, že: 
 

 obrazové záznamy mohou být použity za účelem vědeckého výzkumu (např. zveřejnění  
v odborných časopisech, výukových materiálech a pomůckách, vědeckých materiálech 
apod.) v souladu s čl. 5, odst. 1 písm. b) a čl. 9, odst. 2 písm. j) Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR), a to za použití vhodných záruk pro práva  
a svobody pacienta, tedy s omezením na nezbytný rozsah a s jejich náležitým 
zabezpečením,                                                                                                                      

 obrazové záznamy budou zpracovávány pouze oprávněnými osobami MNO jak v digitální, 
tak i v listinné formě, a to pouze v náležitě zabezpečených prostorech s omezeným 
přístupem třetích osob, s využitím softwarových prostředků zabezpečení, zejména 
prostřednictvím nastavení přístupových práv, 

 poskytnutí tohoto souhlasu se zpracováním obrazových záznamů je dobrovolné a mám 
právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, 

 mám právo žádat o poskytnutí přístupu k těmto osobním údajům, žádat informace  
o případných zpracovatelích, zpracovávajících na základě smluv tyto osobní údaje,  
o příjemcích těchto údajů a době jejich uložení, 

Pacient 

 Jméno a příjmení:                        Rodné číslo:  

               Bydliště:                                                                                            

Zákonný zástupce pacienta  

 Jméno a příjmení:                                 Datum narození:   

http://www.mnof.cz/
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 pokud se domnívám, že MNO zpracovává osobní údaje výše uvedeného pacienta v rozporu 
s právními předpisy, jsem oprávněn/a požadovat sjednání nápravy. Pokud jsou osobní 
údaje nepřesné, jsem oprávněn požadovat jejich opravu, 

 pokud jsem přesvědčen, že MNO zpracovává tyto osobní údaje v rozporu s právními 
předpisy nebo nevyhoví-li MNO některému z výše uvedených požadavků, jsem oprávněn 
podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz). 

 

Práva dle tohoto dokumentu můžu uplatnit následujícími způsoby: 

- osobně na podatelně MNO na adrese Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská 
Ostrava, na základě předložení platného občanského průkazu 

- elektronicky prostřednictvím datové schránky 
- e-mailem s elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném 

certifikační autoritou uznávanou v ČR 
 

Vyhodnotí-li MNO mou žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména je-li 
podávána opakovaně, uloží za zpracování žádosti přiměřený poplatek, anebo žádosti odmítne 
vyhovět. 

 

Datum: 

_______________________________ 
                                           Podpis  
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