
 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů – GDPR 

Předmluva 

Webová prezentace a přidružené aplikace Alergologie Jičín a Poliklinika Jičín, dále „portály Polikliniky 

Jičín a Alergologie Jičín“ využívá webový operační systém Fujin verze 3 a verze 2, který shromažďuje 

osobní údaje pro potřebu funkčnosti systému nabízení informací o ordinacích a zprostředkování funkce 

eReceptu. Data NEJSOU předávána třetí straně. Bezpečnost dat našich uživatelů a zákazníků je naše 

nejvyšší priorita. Alergologie Jičín a Poliklinika Jičín nenese odpovědnost za třetí strany, zejména 

trackery. 

 

Potvrzení používáním cookies po první návštěvě na portálů Polikliniky Jičín a Alergologie Jičín potvrzuje 

použití cookies každou další návštěvu. Cookies jsou využívány pouze pro interní funkcionality systému 

Fujin, jako je například vybraný jazyk. 

 

S tvorbou tohoto dokumentu pomohla šablona od SEQ Legal, která byla poté upravena vpnMentor a 

nadále upravena Vespotokem pro portály Polikliniky Jičín a Alergologie Jičín. 

Článek 1. – jak shromažďujeme vaše data 

Níže uvedená data shromažďují, ukládají a používají portály Alergologie Jičín a Poliklinika Jičín a Fujin: 

 

1. Informace o vašem zařízení 

a. IP adresa (odesílání eReceptu) 

b. Typ zařízení (pro poskytnutí mobilní verze webu a kontrolu před spamem při odesílání 

eReceptu) 

c. Typ prohlížeče (pro poskytnutí mobilní verze webu a kontrolu před spamem při 

odesílání eReceptu) 

2. Vaše osobní a neosobní data při: 

a. Odesílání eReceptu 

b. Osobní žádosti o změně dat v případě poruchy nastavení 

3. Všechny ostatní data, která nám zašlete jakýmkoliv způsobem, či je uvedete na webových 

portálech Alergologie Jičín a Poliklinika Jičín 

 



 

 

 

Článek 2. – jak zpracováváme vaše data 

Vaše data jsou použita pouze a jenom pro zájmy Alergologie Jičín a Poliklinika Jičín a personalizaci, jak 

je níže uvedeno: 

 

1. Statistika 

2. Poskytování vyžádaných služeb 

3. Zpětná vazba, vylepšování webu 

 

Článek 3. – online podnikání 

Vaše platební údaje, které zadáte při platbě nejsou uloženy na serverech Alergologie Jičín a Poliklinika 

Jičín, používáme výhradně zabezpečené platební brány. 

Článek 4. – třetí strany 

Vaše data za žádných případů NESDÍLÍME s třetí stranou, pokud se nejedná o žádost z právního 

důvodu, např. žádost o poskytnutí informací o uživateli podaná justiční mocí. 

Článek 5. - bezpečnost údajů 

Portály Alergologie Jičín a Poliklinika Jičín využívají soubory cookies. Cookies využívá pouze Fujin pro 

interní funkcionalitu. Pokud odesíláte své osobní údaje do systému Fujin MDC (eRecept), jsou vaše 

citlivá data šifrována službou Fujin Protect. 

Článek 6. – způsoby vymazání dat 

Uživatel může svoje data na požádání vymazat bez dokazování důvodu. Všechna data, vyjma anonymní 

telemetrie, jsou vymazána. Anonymní telemetrie je vymazána do půl roku. 

Článek 7. – souhlas 

Odesláním žádostí a aktivním prohlížením webu uživatel souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů. 

Smlouvu může vypovědět žádostí o smazání dat a opuštěním webu. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte, 

 

Tomáš Kracík, GDPR referent 

kracik@vespotok.net  
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