Souhlas se zasíláním osobních údajů e-mailovou komunikací s ordinací
praktického lékaře MEDIBENE s.r.o., Olomoucká 2627/34, 79601 Prostějov,
IČ:01401734.

Tento souhlas slouží jako informace pro předplatitele nebo zájemce o nadstandardní službu
E-ORDINACE nebo VIP-ORDINACE, díky kterým je umožněna komunikace e-mailem
s pracovníky ordinace. Formou e-mailu tak může docházet k předávání osobních údajů,
eReceptů, výsledků vyšetření, lékařských zpráv apod. Tyto a další typy dokumentů obsahují
osobní údaje Vaše, případně osoby, za níž vykonáváte příslušná práva (děti, osoby s
omezenou svéprávností).
MEDIBENE s.r.o. dbá na ochranu Vašeho soukromí a jako správce předmětných osobních
údajů zasílá dokumenty ve formátu pdf vždy opatřené heslem. Heslo pro otevření
dokumentu je číslo pojištěnce respektive rodné číslo bez lomítka. U zahraničních pacientů
bez čísla pojištěnce je formát hesla datum narození RRRRMMDD.
Současně Vás však upozorňujeme na rizika zaslání běžným e-mailem, tj. nezabezpečenou emailovou zprávou bez využití např. šifrování obsahu. U nezabezpečeného e-mailu, jak ze
strany pacienta, tak ordinace, nelze garantovat mimo jiné to, že jeho obsah nebude po
odeslání přečten, upraven či zneužit neautorizovanou osobou.
Nechcete-li tato rizika přijmout, zvolte prosím jinou cestu komunikace – osobní předání
v ordinaci, doporučená pošta apod.
Využíváním služeb E-ORDINACE a VIP-ORDINACE, při kterých dochází ke komunikaci emailem SOUHLASÍTE s výše uvedenými riziky a zasíláním heslem zabezpečených pdf
souborů ze strany ordinace MEDIBENE s.r.o.
Souhlasíte-li se zasíláním předmětných osobních údajů e-mailem, potvrďte prosím tuto
skutečnost zaškrtnutím políčka „Souhlas se zasíláním osobních údajů e-mailem“ při
objednávce služby. Bez tohoto souhlasu není možné využívat službu E-ORDINACE a VIPORDINACE.
Tento souhlas potvrzujete u využívání služeb E-ORDINACE a VIP-ORDINACE z důvodu, že
žádáte o nezabezpečený přenos osobních údajů, mezi kterými mohou být např. údaje o
zdravotním stavu. Údaje o zdravotním stavu patří do tzv. zvláštní kategorie osobních údajů
dle článku 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známého také pod
zkratkou GDPR, a proto vyžadují vyšší míru zabezpečení.
Pokud chcete změnit svůj souhlas se zasíláním osobních údajů e-mailem, můžete tak kdykoliv
učinit přiděleným emailem nadstandardní služby, osobně v ordinaci MEDIBENE s.r.o.,
Olomoucká 2627/34, 79601 Prostějov, nebo na všeobecných kontaktech uvedených na
www.medibene.cz v sekci kontakty.

V Prostějově dne 1. 12. 2021
MEDIBENE s.r.o.

