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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem 
 
 

 
 
 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
 
kromě používání Vašich osobních údajů pro účely popsané v „Oznámení systému Merlin.net o ochraně osobních 
údajů“ žádá společnost Abbott o souhlas se zpracováním údajů pro následující účely. Žádáme Vás o výslovný 
souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společností Abbott jako správcem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) 
a čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. 
 
Společnost Abbott Vás žádá o souhlas s použitím těchto údajů zbavených informací umožňujících 
identifikaci, příp. anonymizovaných, pseudonymizovaných a/nebo souhrnných údajů pro následující 
výzkumné účely: 
 

- zlepšení kvality, bezpečnosti a účinnosti zdravotnických prostředků a systémů a možnost rozvoje inovativní 
a účinné léčby srdečních chorob v zájmu veřejného zdraví podle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) a čl. 9 odst. 2 
písm. i) nařízení GDPR, 
 

- provádění vědeckého výzkumu pro statistické účely a analýzu pro společnost Abbott a její spřízněné osoby 
a sdělování třetím osobám, zdravotnickým subjektům nebo odborníkům nebo zdravotnickým orgánům 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f), čl. 9 odst. 2 písm. j) a článkem 89 nařízení GDPR,  

- ověření funkčnosti a vylepšení služeb systému Merlin.net, včetně monitorování a zlepšování bezpečnosti 
a zabezpečení těchto služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 9 odst. 2 písm. h) až j) nařízení GDPR, 
 

- výzkum, vývoj a testování zdravotnických prostředků, nových a stávajících vlastností a funkcí systému 
Merlin.net a souvisejících produktů za účelem zlepšování, bezpečnosti a vývoje výrobků podle čl. 6 odst. 1 
písm. c), e), f) a čl. 9 odst. 2 písm. j) nařízení GDPR, 

 

- veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, včetně případů, kdy je možné na služby systému Merlin.net a na 
zdravotnické prostředky společnosti Abbott čerpat náhradu nákladů na zdravotní péči či jiné financování ze 
sociálního zabezpečení, pojištění nebo veřejných prostředků podle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) a čl. 9 odst. 2 
písm. i) nařízení GDPR.  

 
Pro tyto způsoby použití společnost Abbott odstraní z údajů Vaše jméno a příjmení a přijme opatření, aby Vaše 
osobní údaje ze systému Merlin.net zbavila informací umožňujících identifikaci, či je případně anonymizovala, 
pseudonymizovala a/nebo provedla jejich shrnutí (agregaci). Kromě odstranění Vašeho jména společnost Abbott pro 
tuto analýzu údajů rovněž vymaže Vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Společnost Abbott přijme 
opatření k tomu, aby nebylo možné takové údaje zbavené informací umožňujících identifikaci, příp. anonymizované, 
pseudonymizované a/nebo souhrnné údaje použít k identifikaci Vaší osoby.  
 
Váš souhlas: 
podpisem tohoto Formuláře udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společností Abbott pro 
výše uvedené účely. Tento formulář bude platný a Vaše údaje budou shromažďovány v systému Merlin.net, dokud 
Vaše zdravotnické zařízení neodstraní ze systému Merlin.net Váš profil pacienta. Pokud svůj souhlas odvoláte, 
údaje, které již byly shromážděny v systému Merlin.net budou i nadále zpracovávány způsobem uvedeným 
v Oznámení systému Merlin.net o ochraně osobních údajů a v tomto formuláři souhlasu.  
 
Udělení souhlasu: 
Přečetl(a) jsem si obsah tohoto formuláře, rozumím mu a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů 
společností Abbott pro účely výzkumu. Jsem si vědom(a), že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.  
 
Za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů společností Abbott se můžete obrátit na své 
zdravotnické zařízení nebo můžete společnost Abbott kontaktovat přímo e-mailem na adresu 

Souhlas s používáním Vaších osobních údajů společností Abbott  
pro další účely (Home monitoring) 

) 
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cnprivacy@abbott.com. Případně nám můžete napsat na adresu: K rukám: Privacy Officer, Abbott, 1 St. Jude 
Medical Dr., St. Paul, MN 55117, USA. Můžete se také obrátit na evropského pověřence pro ochranu osobních údajů 
společnosti Abbott na adrese www.abbott.com/eu-dpo. 
 
Pokud svůj souhlas odvolám, beru na vědomí, že sdělení této skutečnosti společnosti Abbott a ukončení zpracování 
mých osobních údajů společností Abbott si může vyžádat určitou přiměřenou dobu. V takovém případě beru na 
vědomí, že společnost Abbott přestane zpracovávat mé osobní údaje pro účely uvedené v tomto formuláři, nebude-
li to vyžadováno z právních důvodů nebo z důvodů souvisejících s plněním právních předpisů, jak je uvedeno 
v Oznámení systému Merlin.net o ochraně osobních údajů. 
 
Originály Oznámení systému Merlin.net o ochraně osobních údajů a tohoto formuláře, jejichž kopie obdržím, budou 
uschovány v tomto zdravotnickém zařízení a uloženy do mých lékařských záznamů. Beru na vědomí, že zdravotnické 
zařízení poskytne kopii tohoto souhlasu společnosti Abbott pro účely evidence mého souhlasu. 
 
V případě, že budete potřebovat vysvětlit zpracování osobních údajů tohoto Home monitoringu z pozice Fakultní 
nemocnice Ostrava, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webu www.fno.cz. 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  
Plánovaný výkon: 

Souhlas s používáním Vaších osobních údajů společností Abbott pro další účely (Home monitoring) 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
 
 
 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
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