
 

 

Prohlášení k ochraně osobních údajů 

Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii patologiii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o.,  IČ 28207190,  IČZ 06539000, se 

sídlem Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9, je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách. 

Hlavním předmětem naší činnosti je poskytování laboratorní diagnostické zdravotní péče. Ochrana osobních údajů je pro nás 

velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy. Zejména 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 

 

Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o. zpracovává osobní údaje subjektů údajů a též zvláštní kategorie 

osobních údajů pouze v rozsahu nezbytném pro výkon své činnosti na základě zákonem daných povinností.  

 

Osobní údaje jsou zpracovávány podle těchto zásad:  

 osobní údaje jsou zpracovávány na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně a 

korektně, 

 osobní údaje jsou shromažďovány pro určité a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem neslučitelným s 

těmito účely  

 osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány 

 osobní údaje jsou přesné 

 osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro 

které jsou zpracovávány  

 je použito technické a organizační zabezpečení pro zajištění integrity a důvěrnosti 

 

Osobní údaje lze zpracovávat a uchovávat za předpokladu, že 

 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje 

 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů  

 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby 

 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 

pověřen správce 

 subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním 

 

Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii patologiii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o. vydává na žádost subjektu údajů 

informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů 

přístup k následujícím informacím: 

 účely zpracování 

 kategorie dotčených osobních údajů 

 příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích 

zemích nebo v mezinárodních organizacích 

 plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této 

doby 

 

Lhůta k vyřízení žádosti subjektu údajů je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o 

dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení. Informace se subjektům 

údajů poskytují písemně a bezplatně. Svá práva může subjekt uplatnit zasláním žádosti na následující email: gdpr@likvor.cz 

 

Má také právo podat stížnost úřadu na ochranu údajů, a to buď v členském státě svého obvyklého pobytu, v místě výkonu práce 

nebo v místě, v němž mělo dojít k porušení nařízení  GDPR.  V České republice je jím Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 


