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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

S dovolením a na základě seznámení s Vašimi internetovými stránkami se na Vás obracím ve věci

sdělení bližších záznamů v souvislosti se Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in

formacím a sice k mé osobě - rodné číslo: a datum narození:

Jde mně o následující prověření a zjištění zdrojů z databází v informačních systémech: Potýkám se s

určitými zdravotními potížemi, bohužel mezi jiné figuruje i Dg. Paranoidní schizofrenie, ta by mě

la být v PC elektronicky k dispozici nejen ve zdravotních střediscích třeba ve Vsetíně, ale a to bych

i prosil vědět, zda je takový citlivý údaj spolu s ostatními veden i ve zbytku České republiky! To by

znamenalo, že kdekoliv bych navštívil osobně nějakého lékaře, tak po sdělení rodného čísla může o

mně zjistit cokoliv! Ještě v 90. letech minulého století jsem měl v termínuschizoidní adolescent, s

tímto a předešlým nesouhlasím (viz kopie dokumentů)!

Z důvodů, že mám také v současné době zejména s poslední diagnózou problémy při

komunikaci a hledání či uplatnění v zaměstnání nebo při přípravě na SVČ (podnikání), mě není jed

no že se o mé osobě digitálně šíří a zpracovávají takové a podobné výmysly ohledně zdraví! Zajímá

mně tedy jak je to s celkovým přístupem a počínáním osob, které s osobními i citlivými daty přichá

zí do styku a je-li skutečně pravda co si myslím výše - že údaje jsou k dispozici kdekoliv v ČR

nebo i v zahraničí? Na závěr bych podotkl, že Dg. Paranoidní schizofrenie se objevuje jak u lékařů

specialistů tak v lékařských posudcích z roku 2011-2012 a dále... Co s tím lze dělat právně? Můžu

požádat jednotlivé lékaře o výmaz (odstranění) nežádoucích záznamů? Nerad bych se obracel na

Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Brně! Za vyrozumění a nápravu předem děkuji.

S pozdravem pan

V dne 14. dubna 2018
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