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Zásady ochrany osobních údajů www.diagnose.me
Toto jsou zásady ochrany osobních údajů týkající se webové stránky www.diagnose.me (dále jen
Webová stránka). Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o zpracování osobních
údajů uživatele Webové stránky (dále jen Uživatel nebo Vy) společností, která se řídí holandskými
zákony – Diagnose.me B.V. (dále jen Společnost). Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou
časem měnit a proto doporučujeme uživatelům této Webové stránky, aby je kvůli možným změnám
pravidelně sledovali. Poslední změna Zásad ochrany osobních údajů se uskutečnila 25.5.2018. Tyto
Zásady ochrany osobních údajů si můžete uložit nebo vytisknout pomocí tlačítek, která se nacházejí
v horní části této stránky.

1.

Kdy se tyto Zásady ochrany osobních údajů uplatňují?
1.1.

2.

Kdo kontroluje Vaše údaje?
2.1.

3.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje uživatelů, které
Společnost zpracovává prostřednictvím Webové stránky.

Zpracování Vašich osobních údajů kontroluje Společnost. Společnost oznámila svoji
činnost v oblasti zpracování osobních údajů holandskému Úřadu na ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ) v Haagu. V oznámení je uvedené, které údaje Společnost zpracovává, za
jakým účelem a kterým osobám nebo subjektům budou tyto údaje poskytnuté.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?
3.1.

Zpracování Vašich osobních údajů je potřebné pro účely plnění smlouvy „Dohody
o poskytnutí zprávy obsahující druhý odborný posudek“ (dále jen Dohoda o zprávě) mezi
Vámi a Lékařem (tak, jak je to definováno v Dohodě o zprávě) a kvůli platbám za služby
poskytnuté Uživateli podle Dohody o zprávě. Kromě toho použijeme Vaše osobní údaje
(včetně zpráv adresovaných Lékaři) i při překladu Zprávy (tak, jak je to definováno
v Dohodě o zprávě), pokud bude takovýto překlad vyžádaný, a dále kvůli zasílání
informačních bulletinů a komunikaci prostřednictvím e-mailu.

3.2.

Které osobní údaje zpracováváme pro tento účel?
Poskytování osobních údajů o zdravotním stavu je nevyhnutelné pro uzavření a plnění
Dohody o poskytnutí zprávy a s poskytnutím souvisejících služeb, ke kterým jste udělili
Vaše výslovné schválení uskutečněním Dohody o poskytnutí zprávy.
Pro tento účel taktéž zpracováváme (a) jméno Uživatele, poštovní a e-mailovou adresu a
(b) lékařské záznamy, které nám Uživatel poskytne, a které zahrnují pohlaví, věk,
anamnézu a snímky a skeny získané prostřednictvím RTG, CT, MRI, PET, ultrazvuku
a/nebo mamografie.
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3.3.

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje?
Osobní údaje budou uložené na Vašem účtu až do té doby, dokud je nevymažete Vy
nebo dokud nás nepožádáte o jejich vymazání.

4.

Použití údajů na marketing a remarketing
4.1.

5.

Kdo má přístup k Vašim údajům?
5.1.

6.

Společnost nikdy neposkytne nebo neprodá Vaše osobní údaje třetí straně na použití na
marketingové účely. Společnost však může použít Vaše osobní údaje, jako například emailovou adresu nebo transformovanou (šifrovanou) e-mailovou adresu, na zasílání
nabídek Společnosti přímo nebo prostřednictvím remarketingových nástrojů.

Kvůli zajištění jistých typů zpracování dat využívá Společnost služby třetích stran,
například hosting pro Webovou stránku. Společnost udělala potřebná organizační
a smluvní opatření, která v plném rozsahu pokrývají přístup třetích stran k osobním
údajům kvůli jejich zpracování s cílem zajistit to, že Vaše osobní údaje budou
zpracovávané jen pro výše uvedené účely. Vaše osobní údaje budou poskytnuté
organizacím vykonávajícím dohled, finančním úřadům a vyšetřovacím orgánům jen
v případech, kdy je to vyžádáno zákonem.

Které cookies Společnost používá?
6.1.

Tato webová stránky využívá cookies. Cookie je malý textový soubor, který posíláme
Vašemu internetovému prohlížeči, abychom dokázali rozpoznat Váš prohlížeč při Vašich
dalších návštěvách. Cookies mohou sbírat data týkající se používání Webové stránky jako
jsou například informace o tom, které stránky byli navštívené a o trvání uživatelské
relace. Vždy, když webovou stránku navštívíte, cookie odešle údaje Společnosti.

6.2.

Společnost si neponechává cookies déle, než je to nutné. Využíváme cookie relace
a trvalé cookies:
(i) Cookie relace dokážou sledovat návyky, například to, které webové stránky
navštěvujete a které možnosti využíváte. Když zavřete webový prohlížeč, relace se
ukončí a cookie se vymaže.
(ii) Trvalé cookies umožňují Webové stránce Vás rozpoznat při následující návštěvě.

6.3.

Společnost uchovává cookies, které nejsou nezbytné pro funkci Webové stránky jen na
základě Vašeho předchozího souhlasu. Pomocí těchto cookies sbíráme informace o tom,
jak využíváte Webovou stránku a pamatujeme si Vaše preference. Informace, které
sbíráme zahrnují například navštívené stránky a trvání uživatelské relace. Pomocí těchto
cookies se snažíme zlepšit Vaši uživatelskou zkušenost v naší Webovou stránkou. Tyto
cookies budou zablokované, pokud nebudete souhlasit s jejich ukládáním.

6.4.

Vaše možnosti:
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7.

6.4.2.

Naše společnost využije analytické cookies v rámci služby Google Analytics jen
na základě Vašeho předcházejícího souhlasu. Pokud nesouhlasíte s ukládáním
takových cookies, budou zablokované. Google Analytics je služba zaměřená na
analýzu webových stránek, kterou poskytuje společnost Google Inc. (Google).
Google Analytics používá cookies na analýzu využívání Webové stránky uživateli.
Google používá souhrnné statistické údaje a tím umožňuje Společnosti získávat
informace o tom, jak uživatelé využívají Webovou stránku. Google smí tyto údaje
poskytovat třetím stranám jen tehdy, když to společnosti Google ukládá zákon
anebo do rozsahu, v jakém třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem
společnosti Google.

Osoby mladší 16 let smí poskytovat osobní údaje Společnosti jen tehdy, pokud k tomu
mají písemné svolení od jednoho z rodičů nebo jejich zákonného zástupce, který si
přečetl tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Jak zajišťujeme bezpečnost těchto údajů?
8.1.

9.

Společnost ukládá cookies, které nejsou nezbytně nutné pro funkci Webové
stránky jen na základě Vašeho předchozího souhlasu. Pomocí těchto cookies
sbíráme informace o tom, jak využíváte Webovou stránku a pamatujeme si Vaše
preference. Informace, které sbíráme zahrnují například navštívené stránky a
trvání uživatelské relace. Pomocí těchto cookies se snažíme zlepšit Vaši
uživatelskou zkušenost s naší Webovou stránkou. Tyto cookies budou
zablokované, pokud nebudete souhlasit s jejich ukládáním.

Smí osoby mladší 16 let poskytovat osobní údaje?
7.1.

8.

6.4.1.

Ochrana Vašich osobních údajů je vždy zaručená. S Vašimi osobními údaji se zachází
přísně důvěrně a Společnost udělala náležitá technická a organizační bezpečností
opatření proti ztrátě nebo nezákonnému zpracování těchto údajů. K tomuto účelu
používá naše Společnost různé bezpečnostní techniky včetně zabezpečených serverů,
firewallu a šifrování, stejně jako fyzickou ochranu míst, kde jsou tyto údaje uchovávané.

Komu adresovat otázky a žádosti týkající se přístupu, odstranění atd.?
9.1.

Žádosti o přístup k údajům, které Společnost zpracovává v souvislosti s Vámi, o jejich
úpravu nebo odstranění můžete kdykoliv zaslat na adresu info@diagnose.me nebo
Diagnose.me B.V.
Kingsfordweg 103
1043 GP Amsterdam
The Netherlands
Společnost může požadovat refundační poplatek.

Strana 3/4

Zásady ochrany osobných údajov www.diagnose.me

9.2.

Kontaktní osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů:
Lukas Alner
Email: privacy@diagnose.me
Tel. č.: + 421 2 21025074

9.3.

Máte právo podat stížnost dohlížejícímu orgánu:
Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA)
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Pro více informací navštivte:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
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