
ZÁZNAM O SOUHLASU S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ 
(dle zák. č. 372/2011Sb., vyhl. č. 98/2012Sb. a nařízení Evr. parlamentu a rady EU 2016/679) 

Jméno, příjmení pacienta: 

Titul:  Datum narození: 

Bydliště (Město, ulice, PSČ): 

Telefonní kontakt: 

E-mail:

DRADR s.r.o., IČO 023 56 601 

Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu 
s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana 
je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679. 

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, 
stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude 
znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví 
či přímému ohrožení života. 

Žádám o zasílání e-receptu na tento e-mail: 
*Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že tato komunikace není zabezpečená, a jsem si vědom/a rizika, které taková komunikace může přinášet.

Veškerá rizika z této komunikace připadají na můj vrub. 

Záznam o souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce s poskytováním informací o zdravotním stavu 
pacienta: 

1. Určení osob (Jméno, příjmení a vztah k uvedené osobě), kterým lze informace sdělit:

2. Rozsah informace, kterou lze sdělit:

3. Určená osoba nebo osoby:
  má  nemá právo nahlížet do zdravotnické dokumentace (ZD) vedené o pacientovi 
  má  nemá právo pořízení její kopie nebo výpisu ze ZD 
  má  nemá právo vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních  

  služeb pacientovi, pokud tak nemůže učinit sám pacient 

4. Informace mohou být poskytovány:
 písemně  ústně  telefonicky*  e-mailem*  SMS* 

*Pacient bere na vědomí, že komunikace probíhá nezabezpečeným kanálem.

5. Kontaktní spojení na určenou osobu:

_______________________________ ___________________________________ 
 Podpis pacienta/zákonného zástupce   Podpis zdravotnického pracovníka 

Datum: 
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