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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s poskytováním lékárenské péče. Správcem osobních 
údajů je ResTrial s.r.o., se sídlem V sadech 1081/4a, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 271 94 051 („Správce“).  

Účelem zpracovávání osobních údajů je primárně poskytování lékárenské péče (zpracování je nezbytné 
pro splnění právní povinnosti Správce), a to v rozsahu jméno; příjmení; adresa; datum narození; pohlaví; 
rodné číslo; číslo pojištěnce; informace o zdravotním stavu, telefonní číslo. Zpracování Vašich údajů za tímto 
účelem bude probíhat po dobu nezbytně nutnou, a to dle lhůt stanovených zákonem č. 378/2007 Sb., o 
léčivech, vyhláškou č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na 
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, vyhláškou č. 84/2008 Sb., o správné 
lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších 
provozovatelů 
a zařízení vydávajících léčivé přípravky, zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
a vyhláškou č. 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek 
a přípravků. V odůvodněných případech Vás může oprávněný zástupce Správce (farmaceut) požádat o 
prokázání Vaší totožnosti předložením občanského průkazu, například v případě výdeje psychotropních a 
omamných látek a v případě výdeje léčivých přípravků bez lékařského předpisu 
s omezením. Dovolujeme si Vás také informovat, že bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů Vám 
nebude moci lékárenská péče být poskytnuta. 
 
Osobní údaje v rozsahu výše uvedeném jsou zpracovávány na základě právem stanovených titulů, a tedy 
bez nutnosti Vašeho souhlasu. 

Správce se při zpracování osobních údajů bude řídit ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).  

Osobní údaje budou předávány třetím osobám, a to dalším poskytovatelům zdravotních služeb; zdravotním 
pojišťovnám; zpracovatelům Správce a příslušným orgánům veřejné správy dle příslušných právních 
předpisů. Osobní údaje nebudou předávány do jiných zemí.  
Po dobu zpracování osobních údajů máte právo: 
 

a) požádat Správce o informaci, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, za jakým účelem, které osobní 
údaje jsou zpracovávány, o zdrojích těchto údajů, plánované době, po kterou budou údaje 
zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich 
osobních údajů, Správce Vám bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných 
údajů (za každou další kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek); 

b) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; 
c) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

(posta@uoou.cz); 
d) žádat výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování; tato práva se však netýkají 

osobních údajů, které je Správce povinen zpracovávat pro splnění právní povinnosti, tzn. např. 
v souvislosti s vedením evidence výdeje léčivých přípravků. 

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na 
Správce: lucie.kutinova@restrial.com nebo pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného Správcem: 
gdpr@restrial.com. 

 


