
ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ EMMY MEDICAL (ČÁST PZS) 
 

Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) mají za cíl transparentním způsobem informovat o 

zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem části webové aplikace Emmy určené poskytovatelům 

zdravotních služeb (dále jen „PZS“), který je přístupná na adrese https://dr.sestraemmy.cz/ (dále jen 

„Aplikace“). Zásady tvoří neoddělitelnou součást veřejných obchodních podmínek části Aplikace určené 

PZS. 

1. Role Emmy a subjekty 

1.1. Společnost Emmy Medical s.r.o., IČO: 06785247, se sídlem Levohradecké nám. 1066, 252 63 Roztoky 

(dále jen „Emmy“) může být ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem 

Aplikace správcem či zpracovatelem. Role Emmy vždy záleží na účelu zpracování. 

1.2. Dotčenými subjekty zpracování osobních údajů dle těchto Zásad je PZS, který je fyzickou osobou 

(dále jen „PZS FO“), případně osoba zastupující PZS, který je právnickou osobou (dále jen 

„Zástupce“), a dále všichni uživatelé zákaznického účtu PZS v Aplikaci (dále jen „Zákaznický účet“). 

2. Emmy jako správce 

Při žádném v tomto článku uvedeném zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně 

profilování. 

Emmy je správcem pro následující účely: 

2.1. Administrace smluvního vztahu s PZS a vedení Zákaznického účtu 

Emmy může zpracovávat osobní údaje PZS FO, případně Zástupce, a to pro účely administrace 

smlouvy mezi Emmy a PZS (dále jen „Smlouva“) a založení a vedení Zákaznického účtu, což zahrnuje 

též uvádění osobních údajů PZS FO v pacientské části Aplikace či upozorněních Aplikace. Údaje PZS 

FO je pak Emmy oprávněna uvádět na základě Smlouvy i mimo Aplikaci jako referenci. Kromě toho 

tento účel zahrnuje ještě poskytování služeb podpory k Zákaznickému účtu. 

Právním základem daného zpracování je v případě PZS FO jednání o smlouvě či její plnění (čl. 6 odst. 

1 písm. b) GDPR). V případě Zástupce jsou pak právním základem oprávněné zájmy Emmy a PZS (čl. 

6 odst. 1 písm. f) GDPR) na realizaci smluvního vztahu. 

Dotčenými kategoriemi osobních údajů mohou být: 

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon, adresa), 

přihlašovací údaje, nastavení a údaje o používání (např. časové údaje, IP adresa), údaje o vztahu 

k PZS a Smlouvě (např. funkce, podpis), obsah komunikace (ohledně podpory). 

Zdrojem údajů je přímo subjekt, resp. PZS. Bez poskytnutí identifikačních a kontaktních údajů nelze 

uzavřít Smlouvu. 

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, přičemž následně mohou být 

některé údaje dále zpracovávány na základě oprávněných zájmů Emmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) 

na obranu práv a majetku, a to až po dobu zákonných promlčecích lhůt. 

2.2. Zajišťování provozu Aplikace a jejího zlepšování 

Emmy může zpracovávat osobní údaje uživatelů Zákaznického účtu Aplikace, a to pro zajišťování 

bezpečnosti, dostupnosti a výkonu Aplikace, jakož i pro její další vývoj. Právním základem daného 

zpracování jsou oprávněné zájmy Emmy na poskytování kvalitních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

https://dr.sestraemmy.cz/


Dotčenými kategoriemi osobních údajů mohou být: 

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail), údaje o používání 

(např. počet návštěv, časové údaje, IP adresa, lokalita, zařízení), zpětná vazba. 

Zdrojem údajů je primárně jejich automatický sběr (logování), k němuž můžeme využít i nástroje 

třetích stran , avšak při získávání zpětné vazby můžeme využít i údaje poskytnuté přímo subjektem. 

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění uvedeného účelu, která 

v některých případech činí 6 měsíců.  

2.3. Zasílání obchodních sdělení 

Tento účel zahrnuje zasílání newsletterů a dalších sdělení, které nespadají pod jiný účel zpracování 

uvedený v těchto Zásadách, a to PZS FO či Zástupci. Právním základem daného zpracování jsou 

oprávněné zájmy Emmy na udržování kontaktu se zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Dotčenými kategoriemi osobních údajů jsou: 

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon). 

Zdrojem údajů je přímo subjekt, resp. PZS, přičemž se jedná o údaje zadané při registraci. 

Údaje budou pro tento účel zpracovávány do odmítnutí zasílání sdělení (odhlášením odběru) nebo 

vznesení námitek proti tomuto zpracování, nejdéle však po dobu trvání Smlouvy. 

2.4. Plnění právních povinností 

Tento účel zahrnuje zpracování údajů uživatelů Zákaznického účtu ke splnění povinností Emmy 

vyplývající z právních předpisů – např. reakce na porušení zabezpečení údajů, reakce na uplatnění 

práv apod. Právním základem těchto zpracování je splnění právní povinnosti Emmy (čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR). 

Dotčenými kategoriemi údajů mohou být: 

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon), údaje o 

smluvním vztahu, další údaje nezbytné ke splnění příslušné povinnosti. 

Zdrojem údajů může být přímo subjekt, resp. PZS, nebo se může jednat o údaje automaticky 

shromážděné. 

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění příslušné právní povinnosti 

nebo přímo právními předpisy stanovenou.  

3. PZS jako správce a Emmy jako zpracovatel 

Ve vztahu k většině osobních údajů uživatelů Zákaznického účtu zpracovávaných v Aplikaci, vystupuje 

Emmy v roli zpracovatele. Pro níže uvedený obecný účel zpracování je totiž správcem přímo PZS. 

PZS jako správce odpovídá za to, aby měl ke zpracování právní základ, a aby uživatelům Zákaznického 

účtu byly poskytnuty veškeré informace o zpracování údajů, které prostřednictvím Aplikace provádí. 

Informace uvedené v tomto čl. 3 pouze obecné a informativní povahy, přičemž jejich správnost a úplnost 

není zaručena. 

PZS zpracovávají údaje uživatelů Zákaznického účtu pro následující účel: 



3.1. Přístup k Zákaznickému účtu a jeho užívání 

Tento účel zahrnuje správu uživatelů Zákaznického účtu a jejich oprávnění, jakož i vedení záznamů 

o přístupech a aktivitě uživatelů Zákaznického účtu, včetně uvádění osobních údajů v pacientské 

části Aplikace. 

Právním základem může být plnění smlouvy, zpravidla pracovní, mezi PZS a uživatelem 

Zákaznického účtu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), případně plnění právní povinnosti PZS (čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR) či oprávněné zájmy PZS (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Dotčenými kategoriemi osobních údajů jsou: 

identifikační údaje (např. jméno, příjmení,), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon, adresa), 

přihlašovací údaje, nastavení a oprávnění, údaje o vztahu k PSZ (funkce, pracoviště), údaje o 

přístupech a aktivitě (např. časové údaje, změny). 

Zdrojem údajů je přímo subjekt, resp. PZS, nebo se může jednat o údaje shromážděné při plnění 

pracovních úkolů subjektem. Příjemci údajů jsou zaměstnanci PSZ, pacienti (uživatelé pacientské 

části Aplikace) a Emmy jako zpracovatel. 

Údaje budou pro tento účel zpracovávány PZS v Aplikaci po dobu nezbytnou ke splnění účelu 

zpracování. Údaje budou z Aplikace odstraněny v případě ukončení smluvního vztahu mezi Emmy a 

PZS. 

4. Příjemci a předávání údajů 

4.1. Osobní údaje zpracovávané Emmy jako správcem, mohou být ve striktně nezbytném rozsahu 

zpřístupněny osobám podílejícím se na jejich zpracování. Těmi jsou zaměstnanci Emmy a pečlivě 

zvolení zpracovatelé, zejména pak osoby podílející se na údržbě a podpoře Aplikace a poskytovatelé 

služeb v oblasti IT,  jejichž aktuální seznam najdete na konci tohoto dokumentu. 

4.2. Údaje PZS FO a Zástupce, zpracovávané Emmy jako správcem, mohou být zpřístupněny uživatelům 

Zákaznického účtu. Příjemci údajů PZS FO mohou být dále též pacienti (uživatelé pacientské části 

Aplikace) či veřejnost. Případně mohou být údaje zpracovávané Emmy v nezbytném rozsahu 

zpřístupněny též poradcům Emmy vázaným povinností mlčenlivosti (např. advokátům), a v rozsahu 

stanoveném právními předpisy pak rovněž orgánům veřejné moci. 

4.3. Zpracovávané osobní údaje nebude Emmy zpřístupňovat třetím osobám jinak, než jak je uvedeno 

v těchto Zásadách. 

4.4. Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány na serverech v data centru pověřeného zpracovatele 

Amazon Web Services EMEA SARL, které se nachází v EU. K předávání zpracovávaných osobních 

údajů do třetích zemí (zpravidla USA) může docházet jen ve zcela omezeném rozsahu (např. 

v souvislosti s užíváním Google Analytics), přičemž v takovém případě jsou vždy poskytnuty vhodné 

záruky, a to prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek, jejichž kopii si můžete vyžádat. 

5. Cookies 

5.1. Aplikace využívá souborů cookies, tak jak je popsáno v zásadách používání cookies, které jsou 

dostupné zde. 

6. Obchodní sdělení 

6.1. Pokud to při uzavírání Smlouvy PZS FO či Zástupce neodmítne, je Emmy oprávněna využít 



registrované kontakty (e-mail, telefon) k zasílání zpráv, které mají povahu obchodních sdělení. 

Zpracování osobních údajů v takovém případě popisuje čl. 2.3. Zasílání sdělení je možné následně 

odmítnout způsobem uvedeným v každém jednotlivém sdělení, například prostřednictvím 

odhlašovacího odkazu.  

7. Práva subjektů 

Ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů mají subjekty, vždy když jsou splněny podmínky stanovené 

právními předpisy, níže uvedená práva. Tato práva je možné vůči Emmy jako správci uplatňovat 

prostřednictvím kontaktních údajů v čl. 8. Ohledně zpracování, kde je správcem PZS (viz čl. 3), je třeba 

práva uplatňovat přímo u PZS. 

Subjektu údajů náleží následující práva:  

7.1. Právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány vaše 

údaje, a v případě, že ano, tak získat informace o předmětném zpracování, případně kopii 

zpracovávaných údajů; 

7.2. Právo požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů; 

7.3. Právo požadovat bezodkladný výmaz zpracovávaných údajů, pokud je dán některý z důvodů dle 

právních předpisů; 

7.4. Právo požadovat dočasné omezení zpracování osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů dle 

právních předpisů; 

7.5. Právo vznést námitku proti zpracování údajů na právním základě oprávněných zájmů, případně pro 

účely přímého marketingu; 

7.6. Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů; 

7.7. Právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo požadovat zpracovávané údaje ve 

strukturovaném, strojově čitelném formátu, pokud jsou dány podmínky dle právních předpisů. 

8. Kontakty 

8.1. S požadavky na uplatnění práv či jakýmikoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů můžete 

kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu 

poverenec@sestraemmy.cz, případně se na nás obrátit písemně na adrese sídla společnosti. 

V případě, že má subjekt stížnost ohledně zpracování osobních údajů, má právo se s ní obrátit přímo 

na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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Seznam zpracovatelů osobních údajů 

 

- Amazon Web Services EMEA SARL, Czech Branch, IČO: 09049266, se sídlem Sokolovská 

689/115, 186 00 Praha 

- Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA 

- Formagrid Inc. (AirTable), 799 Market Street Fl 8, San Francisco, CA 94103, USA 

- Solitea, a.s. (provozovatel služby iDoklad), IČO 01572377, se sídlem Drobného 555/49, 

Ponava, 60200 Brno 

- SENDINBLUE, 7 rue de Madrid, 75008 Paris, Francie 

- Vocalls Inc s.r.o., IČO 06413421, se sídlem Rostovská 314/14, Vršovice, 101 00 Praha 10 

- Zendesk Inc., 989 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA 
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