
 

Plná moc 

k převzetí přístupových údajů pojištěnce do zabezpečené elektronické komunikace se  
Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR 

 

Já, níže podepsaný(á): 

Jméno, příjmení, titul:  

Číslo pojištěnce (rodné číslo): 
(pokud je přiděleno) 

Datum narození: 

Bydliště: 

 

 
(dále jen „Zmocnitel“) 
 

tímto zmocňuji svého zástupce: 

Jméno, příjmení, titul:  

Rodné číslo: 
(pokud je přiděleno) 

Datum narození: 

Bydliště: 

 

 
(dále jen „Zmocněnec“) 

 

 k převzetí přístupových údajů Zmocnitele Zmocněncem do zabezpečené elektronické komunikace se 

Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR. 

Zmocnitel prohlašuje, že před podpisem formuláře: „Plná moc k převzetí přístupových údajů Pojištěnce 

do zabezpečené elektronické komunikace se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR“ se seznámil 

s poučením uvedeným na druhé straně tohoto dokumentu.   

 

 

V……………………………………………  dne…………………………………….   

 

 

……………………………………………….. 

Podpis Zmocnitele  



Poučení 
 

Plná moc k převzetí přístupových údajů Pojištěnce do zabezpečené elektronické komunikace se 

Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (dále jen „Plná moc“) je určena pro potřeby převzetí 

přístupových údajů do zabezpečené elektronické komunikace Pojištěnce (Zmocnitele) zmocněncem. 

Upozorňujeme, že Plná moc musí být udělena na výše uvedeném formuláři (případně na dokumentu, 

který má údaje i obsah shodné s formulářem Plné moci na první straně) a vyžaduje úředně ověřený 

podpis. Důvodem požadavku na úředně ověřenou Plnou moc ze strany Zmocnitele je ochrana osobních 

údajů Pojištěnce.  

Dovolte nám také upozornit na možnost zneužití přístupových údajů zmocněncem ke zjištění citlivých 

informací o Vaší osobě. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při výběru osoby, které udělíte plnou moc za 

účelem převzetí přístupových údajů. 

Správcem Vašich osobních údajů je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Osobní údaje jsou 

zpracovány na základě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. na základě oprávněného zájmu 

správce, kdy správce pro svou potřebu shora udělenou plnou moc uloží za účelem ochrany svých zájmů 

– doložení, že vydal přístupové údaje pojištěnce oprávněné osobě. Více informací o zpracování Vašich 

osobních údajů a informace o Vašich právech naleznete na cestě: 

https://www.zpmvcr.cz/o-nas/gdpr/zpracovani-osobnich-udaju-v-zp-211.  

Seznam, včetně kontaktních údajů, Klientských center ZP MV ČR naleznete na cestě: 
https://www.zpmvcr.cz/pracoviste 

 

 

 

https://www.zpmvcr.cz/o-nas/gdpr/zpracovani-osobnich-udaju-v-zp-211
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