
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V rámci výkonu obchodní činnosti společnosti ProSpon, spol. s r.o. může docházet ke zpracování 

některých osobních údajů. Z tohoto důvodu přistupuje společnost ProSpon k této problematice velmi 

obezřetně, důrazně dbá na zachování důvěrnosti a ochrany osobních údajů dotčených osob a při jejich 

zpracování postupuje plně v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to 

zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení 

GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

ProSpon, spol. s r.o.  

IČO: 451 45 466 

se sídlem Jiřího Voskovce 3206, 272 01 Kladno, Česká republika 

e-mail: prospon@prospon.cz 

PRÁVNÍ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: 

Hlavní činností společnosti ProSpon je vývoj, výroba, prodej a distribuce zdravotnických prostředků. 

V rámci této činnosti může docházet ke zpracování osobních údajů pacientů, kterým jsou zdravotnické 

prostředky určeny či dodávány (dále jen „Subjekty údajů“). 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány společností ProSpon, je takové zpracování založené na jednom 

z následujících právních důvodů: 

i. plnění právních povinností; 

ii. určení, výkon a obhajoba právních nároků správce. 

 

Zpracování je prováděno zejména za následujícími účely: 

i. plnění právních povinností vyplývajících především z nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (např. za účelem 

vyhotovení EU prohlášení o shodě či vytvoření systému pro následné sledování zdravotnických 

prostředků po uvedení na trh a realizace daného sledování) a dalších právních předpisů 

regulujících činnost společnosti ProSpon; 

ii. řešení reklamací, vad a dalších stížností souvisejících se zdravotnickými prostředky vyráběnými 

společností ProSpon; zajištění jednoznačné identifikace zdravotnického prostředku a zjištění 

jeho vlastností apod.; 

iii. výzkum a vývoj zdravotnických prostředků či použitých technologií s cílem zlepšit jejich 

funkčnost, použití, způsob implantování apod. 

Osobní údaje jsou společnosti ProSpon zpravidla poskytovány příslušnými nemocnicemi a lékaři, kteří 

se podílejí na poskytování zdravotní péče konkrétnímu Subjektu údajů. 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE: 

Společnost ProSpon může zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů využívajících zdravotnický 

prostředek společnosti ProSpon či žádajících o vyhotovení. Společnost ProSpon si je vědoma toho, že 

tyto osobní údaje mohou obsahovat i tzv. údaje zvláštní kategorie ve smyslu čl. 9 Nařízení GDPR (tj. 

údaje o zdravotním stavu Subjektů údajů). 

V případě, že dochází ke zpracování osobních údajů Subjektů údajů, jedná se o zpracování 

následujících kategorií osobních údajů: 

i. identifikační číslo pacienta; 

ii. pohlaví, věková skupina pacienta; 

iii. zdravotní stav pacienta; 



iv. informace o procesu použití zdravotnického prostředku (např. implantování implantátu), výskytu 

vedlejších účinků a kontraindikací apod. 

Získání uvedených osobních údajů je nezbytným předpokladem pro řádné vyhotovení zdravotnických 

prostředků a plnění zákonných povinností stanovených společnosti ProSpon v souvislosti s danou 

činností. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. 

Osobní údaje nejsou předávány žádným třetím subjektům se sídlem v EU či mimo EU nebo 

mezinárodním organizacím. 

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Osobní údaje se uchovávají po dobu 25 let ode dne uvedení zdravotnického prostředku na trh, pokud 

právní předpisy nepožadují delší dobu uchování.  

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s náležitými bezpečnostními organizačními a technickými 

opatřeními. Zaměstnanci společnosti ProSpon popř. další osoby, které se podílejí na zpracování 

osobních údajů, zachovávají odpovídající mlčenlivost ohledně zpracovávaných osobních údajů. 

PSEUDONYMIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Společnost ProSpon zpracovává osobní údaje výhradně v pseudonymizované podobě, tedy ve formě, 

ve které mohou být přiřazeny ke konkrétnímu Subjektu údajů pouze s použitím dodatečných informací. 

To v praxi znamená, že společnost ProSpon zpracovává údaje o Subjektech údajů, kteří jsou označeni 

jedinečnými identifikačními čísly a nikoli jménem a příjmením. 

Identifikační čísla s uvedením konkrétních identifikačních údajů Subjektů údajů (např. jméno a příjmení, 

datum narození) jsou uchovávána příslušnými nemocnicemi či lékaři, kteří se podílejí na poskytování 

zdravotní péče konkrétnímu Subjektu údajů. Tyto identifikační údaje Subjektů údajů nejsou společnosti 

ProSpon sdělovány. V případě, že jsou společnosti ProSpon poskytnuty dokumenty, které obsahují 

nejen identifikační číslo Subjektu údajů, ale i jeho další identifikační údaje, provede společnost ProSpon 

okamžitou pseudonymizaci těchto dokumentů a dále bude zpracovávat údaje o Subjektu údajů pouze 

pod jeho identifikačním číslem. 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ: 

Subjekt údajů má právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování; právo 

na opravu nebo výmaz osobních údajů; právo na omezení zpracování údajů; právo na přenositelnost 

údajů; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; právo podat stížnost proti zpracování 

osobních údajů u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7). 

Jelikož společnost ProSpon zpracovává osobní údaje výlučně v pseudonymizované podobě, není 

schopna identifikovat konkrétní Subjekt údajů, a tedy ověřit, zda se skutečně jedná o Subjekt údajů, 

jehož údaje společnost ProSpon zpracovává. Z tohoto důvodu může Subjekt údajů žádat o výkon svých 

práv souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností ProSpon pouze (i) prostřednictvím 

nemocnice nebo lékaře, jenž mu poskytuje zdravotní péči, nebo (ii) za současného sdělení svého 

identifikačního čísla a prokázání dalších skutečností, které dokládají, že společnost ProSpon 

zpracovává osobní údaje daného Subjektu údajů v souvislosti s implantátem nebo zdravotnickým 

prostředkem vyrobeným společností ProSpon. 

SPOLEČNOST PROSPON JAKO ZPRACOVATEL: 

Společnost ProSpon rovněž zpracovává osobní údaje Subjektů údajů jako zpracovatel, a to za účelem 

vyrobení implantátů nebo zdravotnických prostředků pro Subjekty údajů dle pokynů a požadavků 

ošetřujícího lékaře či nemocnice. V daném případě je správcem osobních údajů ošetřující lékař či 

nemocnice. Z tohoto důvodu mohou Subjekty údajů uplatňovat výkon svých práv souvisejících s daným 

zpracováním osobních údajů výhradně u příslušného lékaře nebo nemocnice. 



Společnost ProSpon rovněž zpracovává osobní údaje Subjektů údajů jako zpracovatel za účelem plnění 

svých smluvních závazků vyplývajících z dodavatelsko-odběratelských smluv, a to dle pokynů a 

požadavků výrobců nebo dodavatelů zdravotnických prostředků, které společnost ProSpon dodává na 

základě dodavatelsko-odběratelských smluv třetím osobám (zejména nemocnicím a jiným 

zdravotnickým zařízením). V daném případě je správcem osobních údajů výrobce příslušného 

zdravotnického prostředku. Z tohoto důvodu mohou Subjekty údajů uplatňovat výkon svých práv 

souvisejících s daným zpracováním osobních údajů výhradně u příslušného výrobce.  

 

COOKIES: 

Při návštěvě webových stránek společnosti ProSpon jsou za účelem jejich správného fungování 

zpracovávány údaje v rámci souborů cookies a souborů protokolu. 

Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do zařízení návštěvníků webových stránek 

a které shromažďují informace o chování návštěvníků (např. jazykové preference a jiná nastavení) za 

účelem zajištění správného fungování a bezpečnosti webových stránek či za marketingovými a 

statistickými účely. Mezi soubory protokolů patří např. IP adresy a jiné online identifikátory pomáhající 

rozpoznat návštěvníky webových stránek a umožnit jim snadné používání webových stránek. 

Webové stránky společnosti ProSpon využívají následující cookies a soubory protokolu: 

1. Nezbytné cookies 

Nezbytné cookies jsou nezbytné pro bezpečné a správné fungování webových stránek 

společnosti ProSpon a pro zajištění jejich řádného užívání ze strany návštěvníků webových 

stránek. 

 

Nezbytné cookies jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti ProSpon. 

Marketingové a statistické (analytické) cookies jsou zpracovávány na základě souhlasu návštěvníků 

webových stránek uděleného prostřednictvím nastavení jejich prohlížeče (resp. prostřednictvím jejich 

nastavení správy cookies v rámci informační lišty při první návštěvě webových stránek společnosti 

ProSpon). Nastavení cookies může návštěvník kdykoli změnit, a to změnou příslušného nastavení 

internetového prohlížeče. Správa nastavení cookies se v každém prohlížeči liší, nicméně je popsána v 

nápovědě u každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak lze nastavení cookies změnit.  

Společnost ProSpon upozorňuje na to, že v případě deaktivace jednotlivých cookies se může stát, že 

nebude možné využívat v plném rozsahu veškeré funkce webových stránek společnosti ProSpon. 

Jelikož webové stránky společnosti ProSpon jsou provozovány na platformě Webnode.cz, lze nalézt 

bližší informace o zpracování souborů cookies a souborů protokolu zde: 

https://www.webnode.cz/pravidla-ochrany-soukromi/. 

https://www.webnode.cz/pravidla-ochrany-soukromi/

