Od:
Komu:
Predmět:
Datum:

ÚZIS
Národní registr úrazu (NRU) - 106/1999 Sb
26. července 2016 12:21:00

Ústav zdravotnických informací a statistiky CR
P.O.Box č. 60
Palackého nám. č. 4
Praha 2
128 01
e-mail: uzis@uzis.cz
Žadatel:
nar.
bydliště:
e-mail:
Věc: Národní registr úrazů (NRU)
=== Žádost ===
1. Žadatel tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, žádá o všechna anonymizovaná digitální
data o jednotlivých úrazech z Národního registru úrazů (NRU) za celou CR
od data vzniku registru (1.4.2015) do 30.6.2016 a to v tabelárním (např.
CSV, MS Excel) nebo databázovém formátu (např. JSON, SQL, XML, MS
Access). Data budou předána při vhodné velikosti e-mailem nebo dálkovým
úložištěm.
=== Komunikace ===
2. V souladu s § 17 odst. 1 zákona 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, trvá žadatel na vedení
komunikace s ním výhradně prostřednictvím e-mailu, uvedeným v záhlaví
žádosti.
=== Náklady ===
3. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení
e-mailem předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

V Brně dne 26. července 2016

Od:
Komu:
Predmět:
Datum:

ÚZIS
doplněk - Národní registr úrazu (NRU) - 106/1999 Sb
26. července 2016 21:51:35

Dobrý den,
zasílám doplněk k předchozí žádosti. Protože NRU obsahuje o věku
pacienta pouze rodné číslo/datum narození, požaduji po anonymizaci
ponechat první dvě číslice rodného čísla nebo rok narození.
s pozdravem
-------- Původní zpráva -------Předmět: Národní registr úrazů (NRU) - 106/1999 Sb
Datum: 2016-07-26 12:20
Odesílatel:
Adresát: uzis@uzis.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky CR
P.O.Box č. 60
Palackého nám. č. 4
Praha 2
128 01
e-mail: uzis@uzis.cz
Žadatel:
nar.
bydliště:
e-mail:
Věc: Národní registr úrazů (NRU)
=== Žádost ===
1. Žadatel tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, žádá o všechna anonymizovaná digitální
data o jednotlivých úrazech z Národního registru úrazů (NRU) za celou CR
od data vzniku registru (1.4.2015) do 30.6.2016 a to v tabelárním (např.
CSV, MS Excel) nebo databázovém formátu (např. JSON, SQL, XML, MS
Access). Data budou předána při vhodné velikosti e-mailem nebo dálkovým
úložištěm.
=== Komunikace ===
2. V souladu s § 17 odst. 1 zákona 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, trvá žadatel na vedení
komunikace s ním výhradně prostřednictvím e-mailu, uvedeným v záhlaví
žádosti.
=== Náklady ===
3. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení
e-mailem předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

V Brně dne 26. července 2016

