
SOUHLAS S PŘEDÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ 

PROVOZOVATELI APLIKACE 

SOUHLAS K AKTIVACI HEALTH BOXU 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ 

 

Tento souhlas udělujete jako příjemce laboratorních či jiných lékařských vyšetření nebo jiných služeb 

souvisejících se zdravým životním stylem („Vy“ a „vyšetření“) prováděných na Vaši žádost a ve Váš prospěch 

na základě poukázky zakoupené prostřednictvím webové či mobilní aplikace NextLife („aplikace NextLife“).  

Provozovatelem aplikace NextLife je společnost Integrated Medical Solutions a.s., IČ: 04452020, se sídlem 

Zenklova 340/22, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl B, vložka 20991 („Provozovatel“), kterému tímto udělujete souhlas se zpracováním Vašich 

osobních a citlivých údajů. Provozovatel se na základě tohoto Vašeho souhlasu stane správcem Vašich 

osobních a citlivých údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. 

Udělení souhlasu s předáváním výsledků vyšetření Provozovateli a se zpracováním Vašich osobních a 

citlivých údajů 

Vyšetření, které podstupujete, je Vám poskytováno na základě poukázky zakoupené prostřednictvím aplikace 

NextLife, která je spravována Provozovatelem. Tímto souhlasíte, aby výsledky Vašeho vyšetření byly příslušným 

poskytovatelem zdravotních či obdobných služeb, který vyšetření provádí, poskytnuty Provozovateli k tomu, aby: 

 Vám tyto výsledky předal způsobem, který jste si v aplikaci NextLife zvolil(a), a umožnil Vám klást 

dotazy k provedenému vyšetření a jeho výsledkům prostřednictvím call centra NextLife nebo jiným 

možným způsobem; a 

 v souvislosti s tím zpracovával Vaše osobní a citlivé údaje v rozsahu, zejména: 

- kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, číslo pojištěnce); 

- jméno/název, adresa, IČZ a IČP poskytovatele zdravotních služeb, který provedl vyšetření; 

- informace o provedených vyšetřeních (zahrnující zejména popis provedeného vyšetření, datum jeho 

provedení a výsledek vyšetření) 

a to po dobu potřebnou k předání výsledků vyšetření a souvisejícím konzultacím. 

Rovněž souhlasíte s tím, že, dokud tento svůj souhlas neodvoláte, vztahuje se stejným způsobem i na předávání 

a zpracování Vašich osobních a citlivých údajů týkající se veškerých budoucích vyšetření, která Vám budou 

poskytována na základě poukázek zakoupených prostřednictvím aplikace NextLife. 

Udělení souhlasu s aktivací funkce Health Box 

Pokud si aktivujete funkci aplikace NextLife označenou jako Health Box, která zaznamenává Vámi absolvovaná 

vyšetření a na základě těchto vyšetření Vám vede elektronickou evidenci informací o Vašem zdravotním stavu, 

souhlasíte s tím, aby: 

 poskytovatelé zdravotních či obdobných služeb, kteří se podílejí na aplikaci NextLife a kteří Vám budou 

poskytovat vyšetření, předávali údaje týkající se provedených vyšetření Provozovateli; a 

 Provozovatel shromažďoval, uchovával a dále zpracovával Vaše osobní a citlivé údaje v rozsahu 

zejména: 

- kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, číslo pojištěnce); 

- jméno/název, adresa, IČZ a IČP poskytovatele zdravotních služeb, který provede vyšetření; 



 

- informace o provedených vyšetřeních (zahrnující zejména popis provedeného vyšetření, datum jeho 

provedení a výsledek vyšetření); 

- informace o Vašich konzultacích s lékaři či jinými poskytovateli zdravotních či souvisejících služeb; a 

- Váš PIN pro přístup k funkci Health Box 

které (i) mu Vy sám(sama) poskytnete v souvislosti s používáním funkce Health Box nebo které (ii) 

budou Provozovateli poskytnuty s tímto Vaším souhlasem poskytovateli zdravotních či obdobných 

služeb, kteří Vám budou poskytovat vyšetření, nebo které (iii) Provozovatel získá s Vaším souhlasem 

propojením aplikace NextLife s jinými webovými a/nebo mobilními aplikacemi, které používáte. 

Tento souhlas se vztahuje na všechna budoucí vyšetření, která Vám budou poskytována poskytovateli 

zdravotních či obdobných služeb, kteří se podílejí na aplikaci NextLife, ať již budou prováděna na základě 

poukázek zakoupených v aplikaci NextLife nebo z jiného důvodu (například na základě indikace Vašeho 

ošetřujícího lékaře). 

Souhlasíte dále s tím, že tyto Vaše údaje budou Provozovatelem zpracovávány a uchovávány za účelem: 

 evidence údajů o Vašem zdravotním stavu v rámci funkce Health Box v aplikaci NextLife; 

 analýzy a slučování údajů, vytváření agregovaných údajů a profilu uživatele v rámci aplikace Nextlife; 

 možnosti kontaktovat Vás a nabídnout Vám dobrovolnou účast v klinických studiích a obdobných 

výzkumech, které by pro Vás mohly být přínosné; a 

 vědeckého či statistického zpracování, jejichž výsledky mohou být publikovány v odborném tisku, 

prezentovány na odborných konferencích či jinak zveřejněny, a to za podmínky, že Vaše údaje budou 

prezentovány a publikovány pouze v anonymní podobě. 

Související informace 

Tento Váš souhlas je zároveň souhlasem uděleným Provozovateli k nahlížení do Vaší zdravotnické 

dokumentace vedené příslušným poskytovatelem zdravotních či obdobných služeb, a to v rozsahu, který se týká 

prováděných vyšetření, které Vám budou evidovány v aplikaci NextLife. 

Poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Berete ale zároveň na vědomí, že vzhledem k tomu, že čerpání 

poukázek zakoupených v aplikaci NextLife lze realizovat pouze prostřednictvím Provozovatele, je poskytnutí 

tohoto souhlasu nezbytnou podmínkou pro to, aby Vám mohlo být vyšetření na základě zakoupení poukázky 

poskytnuto a objednávka poukázky dokončena. Stejně tak berete na vědomí, že vzhledem k tomu, že podstatou 

funkce Health Box je elektronická evidence informací týkajících se zdravotního stavu jejích uživatelů, je 

poskytnutí tohoto souhlasu nezbytnou podmínkou pro to, abyste mohli funkci Health Box využívat (pokud máte 

zájem tuto funkci využívat). Poskytnutí nebo neposkytnutí souhlasu s aktivací funkce Health Box však 

samozřejmě nijak neovlivní kvalitu péče, která Vám bude poskytnuta v souvislosti s vyšetřením, které 

podstupujete. 

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tím účelem můžete kontaktovat Provozovatele buď emailem na 

emailové adrese kontakt@inmeso.cz nebo k tomu můžete využít online formulář, který Vám je k dispozici v sekci 

Kontakty na www.nextlifeapp.cz. V takovém případě Provozovatel Vaše údaje bez zbytečného odkladu 

zlikviduje, popřípadě je bez zbytečného odkladu převede do anonymizované podoby tak, aby byla znemožněna 

jakákoli Vaše identifikace. 

Podrobnosti o ochraně Vašich osobních a citlivých údajů a podmínkách jejich zpracování, včetně práv, která 

Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních a citlivých údajů náleží, jsou uvedeny v Zásadách ochrany 

osobních a citlivých údajů uživatele aplikace NextLife, které jsou Vám k dispozici v aplikaci NextLife. 
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