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INTERNÍ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTÚ ROYAL 

MEDICAL V RÁMCI PLNĚNÍ PRACOVNÍ SMLOUVY NEBO DOPP 
 

 

1. ÚČEL DOKUMENTU A JEHO ZÁVAZNOST  

 

1.1. Vymezení účelu dokumentu 

 

1.1.1. Vzhledem k tomu, že ROYAL MEDICAL spravuje a zpracovává osobní údaje klientů, přičemž 

určuje účel a prostředky tohoto zpracování, je ROYAL MEDICAL zpracovatelem osobních 

údajů ve smyslu § 4 písm. j) ZOOÚ resp. ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.  

1.1.2. Pracovník v rámci plnění pracovní smlouvy nebo DOPP pro ROYAL MEDICAL vykonává 

některé operace v rámci zpracování osobních údajů, jakožto zpracovatel osobních údajů ve 

smyslu § 4 písm. k) ZOOÚ resp. ve smyslu čl. 4. odst. 8 GDPR. 

1.1.3. Tyto Interní předpisy specifikují podmínky zpracování osobních údajů Pracovníkem v rámci 

plnění pracovní smlouvy nebo DOPP. Na základě ZOOÚ jakož i GDPR je Pracovník povinen 

stanovit a přijmout opatření k zajištění ochrany osobních údajů klientů a tato opatření 

zadokumentovat. Tento dokument, byl vytvořen za účelem dokumentace uvedených opatření 

pro účely pracovního vztahu i pro plnění funkce „záznamu o činnostech zpracování“ podle čl. 

30 GDPR. 

 

1.2. Závaznost Pravidel 

 

1.2.1. Tato Pravidla jsou závazná pro všechny Pracovníky, z jejichž pracovního zařazení a/nebo 

z rozhodnutí managementu ROYAL MEDICAL vyplývá, že se Pracovník podílí na plnění 

pracovní smlouvy. ROYAL MEDICAL nepřipouští, aby se na zpracování Osobních údajů 

podílely jiné osoby, než které jsou v pracovněprávním vztahu k ROYAL MEDICAL, ledaže 

k tomu dá ROYAL MEDICAL výslovný písemný souhlas; pokud by se tak stalo, pak Pracovník 

zabezpečí, že tato Pravidla budou dále závazná pro všechny osoby, které nejsou zaměstnanci 

ROYAL MEDICAL, ale které se na základě dohodnutého (smluvního) vztahu s Pracovníkem 

podílí na plnění pracovní smlouvy.  

1.2.2. Tato Pravidla jsou Pracovníkům nepřetržitě dostupná v tištěné podobě Prostorách ROYAL 

MEDICAL.  

1.2.3. Každý Pracovník před zahájením činností v rámci plnění pracovní smlouvy tato Pravidla obdrží 

v písemné podobě, přičemž je povinen se s nimi seznámit. Činnosti v rámci plnění Pracovní 

smlouvy je Pracovník oprávněn zahájit až na základě podpisu souhlasu se zněním těchto 

Pravidel na jejich písemném vyhotovení nebo na samostatném protokolu. ROYAL MEDICAL 

archivuje souhlasy Pracovníků po dobu dvou let od ukončení jejich Pracovní smlouvy nebo 

DOPP.  

1.2.4. Bez bezvýhradného písemného potvrzení seznámení s těmito Pravidly nemohou být žádné 

osobě uloženy povinnosti týkající se činností v rámci plnění Pracovní smlouvy. 

 

 

2. DEFINICE POJMŮ  

 

2.1. Pojmy použité v těchto Pravidlech a uvozené velkým písmenem jsou užity v následujícím 

významu a pro účely interpretace těchto Pravidel mají být vykládány následujícím způsobem (v 

abecedním pořadí): 

 

2.1.1. Aplikace – softwarové řešení, umožňující komplexní softwarové řešení správy Osobních údajů 

klientů a lékařů, poskytované a servisované Pracovníkem na základě Pracovní smlouvy; 

2.1.2. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); 
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2.1.3. Klient, Osoba – fyzická osoba, jíž se Osobní údaje týkají a která může být prostřednictvím 

těchto údajů identifikována;  

2.1.4. Osobní údaj - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů 

uložená v Aplikaci – blíže viz bod 3.2. níže; 

2.1.5. Poskytovatel – společnost jakožto třetí osoba poskytující výpočetní a datovou kapacitu na 

území EU pro účely plnění Pracovní smlouvy; 

2.1.6. Pracovní stanice – přenosný počítač nebo tablet, poskytnutý Pracovníkům k výkonu jejich 

povinností v rámci plnění Pracovní smlouvy; 

2.1.7. Pracovník – osoba, pověřená ROYAL MEDICAL výkonem činností v rámci plnění pracovní 

smlouvy (DOPP) nebo činností s tímto plněním souvisejících, na níž se vztahují tato Pravidla; 

2.1.8. Pravidla – tato Pravidla ochrany osobních údajů v rámci plnění Pracovní smlouvy; 

2.1.9. Prostory - prostory, k nimž má Pracovník vlastnické, nájemní či jiné obdobné právo, a v nichž 

se nachází hmotné či elektronické nosiče informací, prostřednictvím nichž je možné získat 

k Osobním údajům přístup; 

2.1.10. Smlouva o zdravotnických službách (Booking) – smlouva o poskytnutí léčby, operace nebo 

lékařské konzultace; 

2.1.11. ROYAL MEDICAL – společnost s.r.o jako subjekt, který zpracovává Osobní údaje Klientů a 

lékařů pro své vlastní účely a který rozhoduje o účelu a prostředcích tohoto zpracování; 

2.1.12. Zpracování Osobních údajů – operace systematicky prováděná Pracovníkem s Osobními 

údaji, včetně jejich ukládání na datové nosiče, provádění výpočetních operací s nimi 

prostřednictvím vlastních výpočetních kapacit nebo kapacit poskytovaných třetí osobou, jejich 

duplikace, kopírování a export; 

2.1.13. ZOOÚ – zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů; 

 

 

3. STANOVENÍ ÚČELU A ROZSAHU ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ  

 

3.1. Účel zpracování 

 

3.1.1. Účel, pro který jsou Osobní údaje zpracovávány, určuje podle ZOOÚ jakož i podle GDPR 

samotný ROYAL MEDICAL. ROYAL MEDICAL určil, že účelem zpracování Osobních údajů 

je uchovávání databáze Osobních údajů pomocí Aplikace, tak aby Osobní údaje mohly být 

užívány ROYAL MEDICAL a osobami, kterým to ROYAL MEDICAL umožní.  

 

3.1.2. Osobní údaje jsou Pracovníkem zpracovávány za účelem plnění jeho povinností stanovených 

Pracovní smlouvou. ROYAL MEDICAL určil, že Pracovník smí mít přístup k Osobním údajům 

a smí zpracovávat Osobní údaje jen pro tento účel:   

 

a) zpracování Osobních údajů a v návaznosti na žádosti Klienta následně jejich předání 

zdravotnickému zařízení, příp. konkrétnímu lékaři.  

b) zabezpečení provozu Aplikace, tak aby (mimo jiné) do Aplikace mohly být zařazovány, 

uchovávány a v souladu s požadavky ROYAL MEDICAL zpracovávány Osobní údaje 

Klientů, a dále aby Aplikace mohla být užívána všemi Pracovníky ROYAL MEDICAL 

a osobami, kterým to ROYAL MEDICAL umožní, pro účely zajištění služeb klientům. 

3.2. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů 

 

3.2.1. V rámci Zpracování Osobních údajů Pracovník zpracovává Osobní údaje Klientů 

v následujícím rozsahu: 

a) Jméno, příjmení, datum narození; 

b) Bydliště; 

c) Emailové a telefonické spojení; 

d) Curriculum vitae 

e) Osobní fotografie; 
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f) Lékařské zprávy; 

g) Indikace k léčbě nebo operaci; 

h) Ostatní informace důležité k zajištění pobytu Klienta v České republice. 

 

Údaje automaticky generované Aplikací ve smyslu, kdy Klient zpřístupnil své osobní údaje 

vložením do Aplikace. 

Osobní údaje vložené do Aplikace ROYAL MEDICAL (resp. ROYAL MEDICAL pověřenými 

osobami) o Klientech v rozsahu:  

(a) informace o době a délce pobytu v České republice, o všech aktivitách, transportech a 

lékařských konzultacích; 

(b) zda a kdy s Klientem byla uzavřena „Smlouva o zdravotnických službách“ tzv 

Booking; 

(c) zda a kdy Klient podepsal Obchodní podmínky ROYAL MEDICAL.  

3.2.2. V případě rozšíření rozsahu zpracovávaných Osobních údajů je na základě Smlouvy ROYAL 

MEDICAL o této skutečnosti povinen Pracovníka informovat, ledaže se jedná o případy, kdy 

samotný Klient poskytne do Aplikace Osobní údaje nad rámec shora vymezených kategorií. 

Změna rozsahu zpracovávaných Osobních údajů, nejedná-li se o citlivé údaje ve smyslu § 4 

písm. b) ZOOÚ, nemá vliv na rozsah povinností Pracovníka dle těchto Pravidel. 

3.3. Kategorie příjemců, jimž mohou být Osobní údaje zpřístupněny  

ROYAL MEDICAL stanovil, že k Osobním údajům zpracovávaným Aplikací smí mít přístup 

jen:  

(i) ROYAL MEDICAL,   

(ii) osoby, jimž ROYAL MEDICAL umožnil přístup do databáze Osobních údajů 

v Aplikaci za účelem plnění účetnictví a finančního poradenství, příp. výkonu 

personalistické práce,  

(iii) Oprávněné osoby pro účely provádění služeb dle Pracovní smlouvy.  

 

3.4. Vymezení Zpracování Osobních údajů 

 

3.4.1. V rámci Zpracování Osobních údajů Pracovník pro ROYAL MEDICAL s Osobními údaji 

provádí následující operace: 

 

a) ukládání dat obsahujících Osobní údaje na datová úložiště Poskytovatele, avšak pouze 

na taková datová úložiště (servery), jež se nacházejí na území států Evropské unie; 

b) duplikace uložených dat za účelem vytváření provozních záloh na úložištích 

Poskytovatele; 

c) zajišťování výpočetních operací s daty obsahujícími Osobní údaje prostřednictvím 

výpočetních kapacit Poskytovatele nezbytných pro zabezpečení provozu Aplikace;  

d) provádění pracovních zásahů formou vzdáleného přístupu k serverům a datovým 

úložištím užívaným ke Zpracování Osobních údajů. 

 

3.4.2. Pracovník je oprávněn provádět činnosti v rámci Zpracování Osobních údajů pouze na základě 

pokynu ROYAL MEDICAL. Za pokyn ROYAL MEDICAL se považuje rovněž stanovení 

povinnosti Pracovníků Pracovní smlouvou, na základě níž se Pracovník podílí na Zpracování 

Osobních údajů. 
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4. PŘÍSTUP PRACOVNÍKŮ OSOBNÍM ÚDAJŮM A OMEZENÍ PŘÍSTUPU  

 

4.1. Přístupová práva Pracovníků 

 

4.1.1. S ohledem na elektronickou povahu Zpracování Osobních údajů je primárním způsobem 

ochrany Osobních údajů nastavení přístupových práv Pracovníků a zamezení v přístupu 

k Osobním údajům jakékoli jiné osobě, která není Pracovníkem podle těchto Pravidel. 

4.1.2. ROYAL MEDICAL reguluje přístup k Osobním údajům prostřednictvím nastavení 

přístupových práv podle jednotlivých úrovní Pracovníků. Každá úroveň Pracovníka (pracovní 

pozice dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..) je pro účely plnění Pracovní smlouvy 

definována a jsou jí přidělena přístupová práva. Distribuce přístupových práv je založena na 

definici jednotlivých vrstev podle míry, v jaké lze v dané vrstvě přistoupit ke zpracovávaným 

Osobním údajům. 

4.1.3. Vrstvy jsou pro účely nastavení přístupu nastaveny následovně: 

 

a) Přístup k databázovým datům – umožňuje přístup k datům ukládaným ROYAL 

MEDICAL v rámci užívání Aplikace, včetně dat obsahujících Osobní údaje, L; 

b) Přístup ke zdrojovému kódu – umožňuje přístup k části datového úložiště, na němž se 

nachází zdrojový kód Aplikace, přičemž nezahrnuje přímý přístup k databázi a 

k uloženým Osobním údajům, umožňuje však přístup k osobním údajům, s nimiž jsou 

aktuálně prováděny výpočetní operace; 

c) Přístup k operačnímu systému -  umožňuje přístup k operačnímu systému i přístup k 

datovému úložišti (databázovému serveru; zahrnuje přístup k databázovým datům i 

přístup ke zdrojovému kódu; 

d) Přístup do administrace hostingu – umožňuje provádění nastavení hardwarových 

komponent a datového úložiště bez možnosti přístupu k databázi a zdrojovému kódu. 

 

4.1.4. Přístupová práva jsou jednotlivým Pracovníkům přidělována managementem ROYAL 

MEDICAL, který odpovídá za přidělení veškerých přístupových práv pro jednotlivé 

Pracovníky.  

 

4.2. Fyzická bezpečnost osobních údajů 

 

4.2.1. Zajištění fyzické bezpečnosti spočívá v ochraně Prostor na úrovni vstupu do objektu, v nichž se 

Prostory nacházejí (odpovídá vlastník objektu) a na úrovni vstupu do Prostor a pohybu v nich 

(odpovídá Pracovník).  

4.2.2. Prostředky k ochraně Prostor na obou úrovních jsou poskytovány vlastníkem objektu 

(kancelářské prostory Oldřichova 52, 128 00 Praha 2) na základě nájemní smlouvy. Distribuci 

individuálních přístupových prostředků (klíče od prostor, bezpečnostní kód k bezpečnostnímu 

systému) zajišťuje ROYAL MEDICAL. 

4.2.3. Vlastník objektu na základě nájemní smlouvy poskytuje následující prostředky fyzického 

zabezpečení Prostor: 

 

a) regulace vstupu osob do objektu – brána, vjezd automobilem možný pouze přes bránu 

ovládanou z recepce, vstup do objektu pouze přes samouzavírací vstupní dveře 

ovládané z recepce; 

b) ostraha objektu bezpečnostní službou; 

c) bezpečnostní zámky k jednotlivým prostorám v rámci objektu včetně Prostor; 

d) poskytnutí mechanických nebo elektronických individuálních přístupových prostředků 

(klíče od objektu a od Prostor, případně magnetické karty)  

e) monitoring společných prostor v objektu (vchod, recepce) kamerovým systémem, jehož 

provoz se řídí pravidly vlastníka objektu. 

 

4.2.4. ROYAL MEDICAL zajišťuje na úrovni Prostor distribuci individuálních přístupových 

prostředků k Prostorám mezi Pracovníky včetně Oprávněných osob následujícími prostředky: 
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a) klíče a magnetické karty k Prostorám jsou zaměstnancům přidělovány výhradně 

managementem ROYAL MEDICAL na základě předávacího protokolu a registrace 

čísla klíče za účelem snížení rizika jeho zkopírování; management ROYAL MEDICAL 

vede evidenci vydaných klíčů a magnetických karet; zaměstnanci jsou povinni 

dodržovat pravidla nakládání s přístupovými prostředky, s nimiž jsou při předání klíčů 

a magnetických karet seznámeni, zejména chránit předaný klíč nebo magnetickou kartu 

před ztrátou nebo krádeží; 

 

4.3. Bezpečnost přenosných datových nosičů a úložišť 

 

4.3.1. Bezpečnost datových nosičů a úložišť zahrnuje zajištění bezpečnosti všech přenosných 

datových nosičů včetně Pracovních stanic Pracovníkem, na nichž mohou být dočasně uloženy 

Osobní údaje nebo jejichž prostřednictvím lze získat k Osobním údajům přístup. 

4.3.2. Na všechny Pracovníky včetně Oprávněných osob se vztahuje striktní zákaz nošení externích 

nosičů dat do Prostor a ukládání jakýchkoli dat na tyto nosiče. Tento zákaz se týká flashdisků, 

paměťových karet, CD, DVD i externích harddisků. Výjimka platí pro nosiče dat ve vlastnictví 

Pracovníka, které slouží k zálohování dat. 

4.3.3. Všechny Pracovní stanice poskytnuté ROYAL MEDICAL mají šifrované datové úložiště. 

Šifrování úložiště a základní bezpečnostní nastavení Pracovních stanic (automatické vyžádání 

hesla při každém přihlášení / probuzení) provádí příslušný Pracovník pověřený správou 

hardware. Pracovníci, kterým je umožněno vynášet Pracovní stanice z Prostor a používat je 

mimo Prostory, jsou povinni při nakládání s nimi dodržovat následující základní bezpečnostní 

pravidla: 

 

a) Pracovní stanici (zejména počítač) nosit vždy v tašce určené k jejímu přenášení, pokud 

možno nevýrazné barvy; 

b) Pracovní stanici nikdy nenechávat v automobilu, byť zamčeném; 

c) ponechat nastavení požadování hesla při každém přihlášení / zapnutí / probuzení 

Pracovní stanice; 

d) při použití Pracovní stanice v hromadném dopravním prostředku (zejm. vlak) ji nikdy 

neponechávat bez dozoru (zejm. při odchodu na toaletu); 

e) při odchodu od zapnuté Pracovní stanice ji vždy zamknout tak, aby při následujícím 

přihlášení požadovala zadání hesla, a to i v rámci Prostor. 

 

4.3.4. Před likvidací nebo vyřazením Pracovní stanice nebo jejího datového úložiště provede 

zaměstnanec pověřený správou hardware zformátování a několikanásobné přepsání úložiště a o 

této skutečnosti sepíše protokol o vyřazení Pracovní stanice nebo datového úložiště / jejich 

likvidaci. 

4.3.5. Za dodržování pravidel nakládání s datovými úložišti nebo Pracovními stanicemi odpovídá 

Pracovník pověřený správou hardware. Kontrolu Pracovníka pověřeného správou hardware a 

provádění změn pravidel provádí management ROYAL MEDICAL. 

 

4.4. Elektronická bezpečnost, přístupová hesla 

 

4.4.1. Elektronická bezpečnost zahrnuje bezpečnost připojení ke vzdáleným úložištím (serverům) 

Poskytovatele, na nichž jsou uloženy Osobní údaje pro účely jejich zpracovávání v rámci 

Aplikace, a bezpečnost těchto úložišť. Elektronická bezpečnost dále zahrnuje systém 

bezpečnosti uživatelských hesel, umožňujících přístup k datům v rámci Aplikace včetně 

Osobních údajů. 

4.4.2. Základní připojení ROYAL MEDICAL k serverům Poskytovatele v rámci Aplikace je možné 

výhradně prostřednictvím zabezpečeného HTTPS protokolu. Všechny koncové pracovní stanice 

ROYAL MEDICAL jsou nastaveny tak, aby jejich prostřednictvím bylo možné použít HTTPS 

protokol. Za toto nastavení odpovídá ROYAL MEDICAL. 
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4.4.3. Připojení Pracovníka k administraci Poskytovatele probíhá prostřednictvím šifrovaného 

připojení, realizovaného na základě dvoufázového ověření.  

4.4.4. Veškerá data uložená na serverech Poskytovatele včetně Osobních údajů jsou přístupná 

výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení, jak na úrovni administrace ze strany Pracovníka, 

tak na úrovni uživatelů v rámci ROYAL MEDICAL. 

4.4.5. Systém Poskytovatele umožňuje monitoring veškerých přístupů (logů) Pracovníka k serverům 

a jejich archivaci. Logy jsou Pracovníkům poskytovány prostřednictvím infomačního systému 

Poskytovatele. 

4.4.6. Pracovník je povinen užívat přístupová hesla k zabezpečení přístupu k Aplikaci a serverům 

Poskytovatele, a dále k zabezpečení přístupu k jednotlivým Pracovním stanicím. 

4.4.7. Pracovník si sám volí přístupová hesla, přičemž je povinen dodržovat následující pravidla: 

 

a) délka hesla min. 12 znaků; 

b) heslo obsahuje alespoň jedno velké i malé písmeno, alespoň jedno číslo a alespoň jeden 

speciální znak; 

c) heslo nesmí být založeno na slovníkovém výrazu; 

d) heslo nesmí obsahovat jméno ROYAL MEDICAL nebo jeho část; 

e) heslo nesmí mít logický vztah k danému Pracovníkovi (zejména nesmí obsahovat jeho 

jméno, příjmení nebo datum narození); 

f) heslo nesmí obsahovat logicky se opakující znaky a posloupnosti. 

 

4.4.8. Pracovník je povinen dodržovat povinnost mlčenlivosti ohledně přístupových hesel, jak ve 

vztahu k třetím osobám, tak i ve vztahu k jiným Oprávněným osobám. 

4.4.9. Pracovník je povinen periodicky měnit přístupová hesla, a to i v případě, že k této změně nejsou 

příslušným systémem vyzváni. Frekvence pro změnu přístupových hesel je pro pracovníky a 

druhy hesel následující: 

 

a) Přístup k databázovým datům – ¼ roku 

b) Přístup ke zdrojovému kódu – ¼ roku 

c) Přístup k operačnímu systému – ¼ roku 

d) Přístup do administrace hostingu – ½ roku 

e) Přístupová hesla k jednotlivým Pracovním stanicím – ¼ roku 

 

4.4.10. ROYAL MEDICAL je oprávněn provádět kontrolu dodržování systému bezpečnosti 

uživatelských hesel. V rámci této kontroly je oprávněn: 

 

a) vyžádat si od Pracovníka znění jejich aktuálních přístupových hesel; 

b) resetovat resp. změnit přístupová hesla Pracovníkovi; 

c) udělit Pracovníkovi pokyn ke změně přístupových hesel bez ohledu na frekvenci změn 

dle předchozího článku. 

 

4.5. Řešení požadavků Klientů na poskytnutí informací ohledně zpracovávaných osobních 

údajů, jejich úpravu nebo výmaz 

 

4.5.1. Standardní operace v rámci řešení požadavků Klientů vyžadují především součinnost 

Pracovníka, který má v rámci Aplikace přístup k veškerým Osobním údajům, v Aplikaci 

uloženým.  

4.5.2. V případě vyššího množství požadavků Klientů v rámci systémových prostředků nabízených 

samotnou Aplikací Pracovník poskytne Správci technickou podporu pro účely identifikace 

požadovaných osobních údajů a pořízení jejich výpisu (provedení exportu).  

4.5.3. V případě požadavku Klientů na výmaz či přenesení Osobních údajů, z jehož povahy vyplývá, 

že ROYAL MEDICAL není schopen technicky zabezpečit splnění takového požadavku, 

Pracovník poskytne Správci technickou podporu tak, aby požadované Osobní údaje byly 

z databáze trvale odstraněny popř. byl umožněn jejich přenos požadovaný Klientem.  
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4.6. Komunikace mezi Pracovníkem a Poskytovatelem 

 

4.6.1. Komunikace s Poskytovatelem probíhá výhradně prostřednictvím jeho uživatelské podpory, a 

to komunikačními prostředky zabezpečenými protokolem HTTPS. Komunikace a její 

zabezpečení v rámci poskytování podpory Poskytovatelem se řídí příslušnými podmínkami 

Poskytovatele. 

4.6.2. Za komunikaci s Poskytovatelem v případě incidentů odpovídá management ROYAL 

MEDICAL. 

 

 

5. EVALUACE RIZIK (INCIDENTŮ) VZTAHUJÍCÍCH SE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ A PROSTŘEDKY JEJICH ELIMINACE  

 

5.1. V případě, kdy dojde k naplnění jednání nebo situace identifikovaných v tomto článku 5. jako 

riziko, nastane incident (tedy situace, kdy dochází k porušení podmínek ochrany Osobních údajů 

sjednaných v rámci Pracovní smlouvy, Smlouvy nebo vyplývajících ze zákona, nebo toto 

porušení hrozí).  

5.2. Vedle hlášení incidentů ve smyslu čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. vypracuje management 

ROYAL MEDICAL jím pověřený Pracovník interní záznam o incidentu, v němž jsou zapsány 

okolnosti dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.., a tento záznam archivuje pro účely evaluace 

incidentů a pro účely případného šetření ze strany dozorového orgánu. Záznam o incidentu je 

vypracován v listinné podobě a podepsán managementem ROYAL MEDICAL a případně rovněž 

Pracovníkem, který jej vyhotovil. 

 

5.3. Rizika organizační a rizika vyplývající z lidského faktoru 

 

5.3.1. Organizační rizika zahrnují rizika vyplývající z individuálního jednání Pracovníků nebo třetích 

osob a rizika vyplývající z nastavené organizační struktury. 

5.3.2. Lidské selhání (úmyslné, neúmyslné): 

 

a) Ztráta nebo úmyslný únik Osobních údajů nebo přihlašovacích údajů – tyto 

incidenty lze identifikovat zejména na základě hlášení příslušných Pracovníků nebo na 

základě prověření logů dle čl. 4.4.5. Pracovník je povinen informovat management 

ROYAL MEDICAL o jakémkoli podezření na ztrátu přístupových údajů.  

ŘEŠENÍ – v případě jakéhokoli podezření z úniku přihlašovacích údajů provede 

management jejich resetování příslušnému Pracovníku. V případě podezření na únik 

přihlašovacích údajů více Pracovníků je automaticky proveden reset všech 

přístupových údajů všech Pracovníků.  

b) Ztráta přístupových prostředků k Prostorám nebo jejich únik – tyto incidenty lze 

identifikovat zejména na základě hlášení Pracovníků nebo na základě evidence 

vlastníka objektu, resp. bezpečnostní agentury. Pracovník je povinen informovat 

management ROYAL MEDICAL o jakémkoli podezření na ztrátu nebo únik 

přístupových prostředků. 

ŘEŠENÍ – v případě jakéhokoli podezření ze ztráty klíčů nebo přístupové karty 

provede vlastník objektu výměnu zámků k Prostorám resp. deaktivaci příslušné 

magnetické karty. 

c) Ztráta pracovních stanic nebo jiných datových nosičů obsahujících Osobní údaje 

nebo údaje, prostřednictvím nichž by bylo možné k Osobním údajům získat přístup – 

tyto incidenty lze identifikovat zejména na základě hlášení Pracovníka nebo na základě 

prověření logů dle čl. 4.4.5. Pracovník je povinen ihned informovat management 

ROYAL MEDICAL o ztrátě pracovních stanic nebo datových nosičů. 

ŘEŠENÍ – Management ROYAL MEDICAL neprodleně zruší přístupová práva 

danému Pracovníku včetně přístupových hesel. V případě použití dostatečně silného 

přihlašovacího hesla je ochrana dat na úrovni dané pracovní stanice zajištěna šifrováním 

datového úložiště. 
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d) Nedodržení předepsaných forem komunikace (interní i externí) – zejména použití 

nešifrovaného prostředku komunikace (např. e-mailu) pro účely komunikace Osobních 

údajů nebo přihlašovacích údajů – tyto incidenty lze identifikovat zejména hlášením 

Pracovníka nebo v rámci komunikace se zdravotnickým zařízením. Pracovník je 

povinen neprodleně informovat management ROYAL MEDICAL o každém případu 

nedodržení předepsané formy komunikace, o němž se dozví. 

ŘEŠENÍ – Management ROYAL MEDICAL identifikuje příslušného Praconvíka, 

který odeslal nebo přijaa komunikaci a vyhodnotí její obsah z hlediska Osobních údajů 

nebo přihlašovacích údajů. Podle toho, zda se jedná o přijatou nebo odeslanou 

komunikaci následně CTO zajistí technické informace o dané komunikaci (zdrojový 

kód e-mailu apod.) a kontaktuje jejího adresáta / příjemce ohledně ověření přijetí nebo 

odeslání komunikace a jejího obsahu. V rámci hlášení incidentu Správci ve smyslu čl. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. management ROYAL MEDICAL poskytne 

odpovědné osobě ROYAL MEDICAL informace o obsahu komunikace a o jejím 

odesílateli / příjemci.  

 

5.3.3. Nedostatečné nastavení vnitřních procesů na straně Pracovníka 

 

a) Zahrnuje zejména případy incidentů, kdy budou udělena přístupová práva Pracovníkům 

aniž by tito byli informováni o jejich povinnostech dle těchto Pravidel. Za kontrolu 

správného nastavení vnitřních procesů včetně definice okruhu Pracovníků odpovídá 

mangement ROYAL MEDICAL. 

ŘEŠENÍ – v případě zjištění případu dle tohoto článku management ROYAL 

MEDICAL neprodleně proveden audit těchto Pravidel a dalších případných vnitřních 

procesů v těchto Pravidlech nezahrnutých, identifikuje příčinu a navrhne řešení ve 

formě změny Pravidel resp. vnitřních procesů, a postup jeho implementace. 

 

5.3.4. Nedostatečná kontrola dodržování těchto Pravidel 

 

a) Zahrnuje zejména případy incidentů kdy selžou pravidla kontroly dle těchto Pravidel, 

zejména z důvodu nedostatečného nastavení vnitřních procesů dle přechozího článku, 

z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti daného Pracovníka nebo z důvodu nemožnosti 

efektivní komunikace Pracovníka a managementu ROYAL MEDICAL.  

ŘEŠENÍ –  každá osoba pověřená kontrolou procesu dle těchto pravidel je povinna 

identifikovat případy, kdy je provádění kontroly z její stran ztíženo a neprodleně po 

zjištění této skutečnosti navrhnout řešení management ROYAL MEDICAL nebo řešení 

zavést. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je daný Pracovník povinen pověřit 

výkonem svých pravomocí jiného Pracovníka, a není-li to možné, informovat o této 

skutečnosti management ROYAL MEDICAL. 

 

5.4. Rizika technická  

 

5.4.1. Nedostupnost serverů Poskytovatele 

 

a) Ztráta Osobních údajů ze serverů Poskytovatele – tyto incidenty jsou zjistitelné v rámci 

samotného systému Aplikace Pracovníkem i ROYAL MEDICAL, incidenty hlásí i řeší 

Poskytovatel na základě smluvního ujednání s ROYAL MEDICAL, veškerá data 

uložená v rámci Aplikace na serverech Poskytovatele včetně Osobních údajů jsou 

v reálném čase zálohována za účelem obnovení; veškerá záložní data jsou uložena 

v rámci téhož regionu (EU), v jakém jsou uložena data na serverech Poskytovatele. 

ŘEŠENÍ – na základě ohlášení incidentu Pracovníkem nebo automaticky bez tohoto 

ohlášení systém Poskytovatele automaticky obnoví veškerá ztracená data z provozní 

zálohy;  
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5.4.2. Rizika vyplývající z internetových hrozeb 

 

a) Mezi tyto incidenty patří zejména hacking, průnik virů a jiného malware, DDOS útoky 

na systém Poskytovatele nebo na vnitřní síť ROYAL MEDICAL. Veškerá data 

nacházející se na serverech Poskytovatele jsou chráněna šifrováním, a pro připojení 

k serverům zajišťuje Poskytovatel dostupnost v rozsahu 99.99%. Síť ROYAL 

MEDICAL je chráněna zabezpečeným připojením používajícím protokol HTTPS, 

přičemž v rámci ní standardně Osobní údaje přenášeny nejsou. Tyto incidenty mohou 

být zjištěny a reportovány samotným Poskytovatelem, ROYAL MEDICAL nebo 

Pracovníkem. 

ŘEŠENÍ – na základě ohlášení incidentu Poskytovatel nebo Pracovník (v závislosti na 

tom, čí systém je napaden) zjistí příčinu a přijme opatření podle druhu konkrétní hrozby 

(zejm. aktualizace firewallu, přesunutí viru do karantény apod.). 

 

5.4.3. Rizika neoprávněné kompromitace Osobních údajů ze strany Pracovníka nebo jiných 

zaměstnanců 

 

a) Tyto incidenty souvisí s organizačními riziky (lidským selháním ve smyslu čl. 5.3.2.), 

přičemž zahrnují zejména jiné formy úniku dat než formou ztráty přihlašovacích údajů 

nebo jejich předání neoprávněné osobě. V případě pokusu Oprávněné či jiné osoby 

přistoupit k Osobním údajům za účelem jejich zkopírování nebo jiné kompromitace je 

tento pokus zjistitelný zejména z kontroly logů dle čl. 4.4.5. a z výpisu síťového 

provozu Pracovníka. 

ŘEŠENÍ – na základě ohlášení incidentu zjistí mangement ROYAL MEDICAL 

povahu kompromitace dat a to, zda došlo k úniku Osobních údajů nebo nikoliv. Na 

základě vyhodnocení těchto skutečností identifikuje Pracovníka odpovědného za únik 

a na základě logů nebo výpisu síťového provozu zjistí míru zasažených Osobních údajů 

a identifikuje jejich příjemce (zejm. podle IP adresy). Následně navrhne technická a 

organizační řešení za účelem eliminace obdobných událostí. 

 

5.4.4. Selhání elektronických zabezpečovacích systémů k Prostorám  

 

a) Tyto incidenty obnáší výpadek jednoho z prostředků fyzického zabezpečení Prostor, 

přičemž standardně ostatní prostředky zabezpečení (zejm. bezpečnostní zámky, ostraha 

objektu) zůstávají funkční. Incidenty jsou jednoduše identifikované zabezpečovacím 

systémem a jejich reportingem ROYAL MEDICAL i vlastníkovi objektu. 

ŘEŠENÍ – neprodlené prověření funkčnosti ostatních zabezpečovacích prostředků a 

zajištění nápravy s vlastníkem objektu. 

 

 

5.5. Rizika právní a smluvní 

 

5.5.1. Rizika vyplývající ze vztahu s Poskytovatelem  

 

a) Tento druh rizik vychází z nedostatečné smluvní úpravy zajištění ochrany osobních 

údajů s Poskytovatelem. Poskytovatel je právnická osoba se sídlem v České republice, 

provozující datová centra umístěná v EU. Součástí služeb poskytovaných 

Poskytovatelem je možnost výběru lokace uložení dat, přičemž tento výběr byl 

proveden ROYAL MEDICAL a omezen výhradně na území EU.  

b) ROYAL MEDICAL vychází ze zásady, že smluvní ujednání s Poskytovatelem jsou 

dostatečná a plně odpovídající účelu Smlouvy, přičemž odpovídá za výběr 

Poskytovatele schopného vyhovět požadavkům na soulad Zpracování osobních údajů 

s právními předpisy vztahujícími se na toto zpracování. 

 

5.5.2. Rizika vyplývající z nedostatečného smluvního zajištění s ROYAL MEDICAL 
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a) Tento druh rizik vychází z nedostatečného smluvního vymezení odpovědností za soulad 

zpracování Osobních údajů s právními předpisy mezi ROYAL MEDICAL a 

Pracovníkem. Vzájemné povinnosti a odpovědnost je stanovena Smlouvou, přičemž: 

- ROYAL MEDICAL je oprávněn předávat Pracovníkovi ke zpracování 

výhradně osobní údaje získané v souladu s právními předpisy (zejména se 

souhlasem Klientů); 

- ROYAL MEDICAL je povinen zajistit, aby účel a rozsah zpracování Osobních 

údajů sjednaný s Pracovníkem nepřekročil účel a rozsah sjednaný s Klientem; 

- ROYAL MEDICAL je povinen zajistit splnění veškerých informačních 

povinností dle ZOOÚ resp. GDPR vůči Klientům. 

 

b) Za porušení výše uvedených povinností odpovídá Pracovníku i Klientům ROYAL 

MEDICAL. Pracovník není povinen monitorovat obsah dat resp. osobních údajů 

ukládaných v rámci Aplikace, a není tudíž ani povinen ověřovat, zda ROYAL 

MEDICAL dodržuje výše uvedené povinnosti.  

c) V případě porušení výše uvedených povinností Pracovník a ROYAL MEDICAL 

v rámci krizové komunikace ve smyslu čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

identifikují Osobní údaje a Klienty, jichž se porušení týká a neprodleně sjednají nápravu 

(není-li sjednáno jinak, Pracovník ukončí zpracování uvedených Osobních údajů jejich 

smazáním). 

 

5.5.3. Rizika vyplývající z postupu ze strany veřejnoprávních orgánů 

 

a) Tento druh rizik zahrnuje zejména případy kontrol a případných sankcí udělených ze 

strany orgánů ochrany osobních údajů (zejm. Úřadu pro ochranu osobních údajů). 

b) ROYAL MEDICAL je povinen neprodleně informovat Pracovníka o jakékoli kontrole 

nebo správním řízení vedeném ve věci zpracování osobních údajů ze strany úřadu, a 

v rámci toho jej informovat o termínu kontroly, průběhu kontroly, kontrolovaných 

skutečnostech a na požádání Pracovníkovi poskytnout kopii protokolu. 

c) Pracovník je povinen prostřednictvím managementu ROYAL MEDICAL poskytnout 

Správci i úřadu při kontrole součinnost. Pracovník je povinen při kontrole postupovat 

tak, aby v maximální míře napomohl zjistit případy nesprávného zpracování Osobních 

údajů za účelem neprodleného sjednání nápravy. 

 

 

 

 

 


