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Informace pro účastníky vzdělávacích akcí
pro nelékařské zdravotnické pracovníky v MOÚ

Masarykův onkologický ústav je pracovištěm, které zajišťuje specializační vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků a odborné stáţe studentů středních škol.

Tyto informace slouţí k zajištění plné a transparentní informovanosti účastníků vzdělávacích akcí pro
nelékařské zdravotnické pracovníky, jako subjektu údajů, o zpracování osobních údajů Masarykovým
onkologickým ústavem, jakoţto správcem osob- ních údajů, který je zpracovává pro účely zajištění vzdělávání.
Na základě ţádosti účastníka vzdělávací akce je MOÚ povinen prokázat potřebnost poţadovaných osobních
údajů.

1. JMÉNO A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ:



Masarykův onkologický ústav (dále jen jako „správce“), Ţlutý kopec 7, 656 53 Brno, IČO: 00209805,
identifikátor datové schránky: 7vqnyc6
Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
o Iveta Relichová, dpo@mou.cz, telefon: 543 134 120

2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY:
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu za účelem: organizace vzdělávacích aktivit pro
nelékařské zdra- votnické pracovníky v MOÚ a všech povinností s tím spojených tedy:







přihlašování účastníků na vzdělávací akce (přijímání ţádostí o účast na vzdělávací akci)
zajištění účasti a vedení prezence účastníků vzdělávací akce;
zajištění vydávání osvědčení, certifikátů a vedení jejich kopií,
zpracování vědomostních testů
uchování osobních údajů úspěšných absolventů po dobu nezbytně nutnou ke splnění primárního účelu,
vystavení daňových dokladů.
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Právním základem zpracování je:




plnění právní povinnosti, která se na MOÚ vztahuje (zákon č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách
získávání a uznávání způ- sobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění),
uzavření a plnění smlouvy za účelem uzavření a plnění objednávky vzdělávací akce na základě
přihlášky.

3. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY:




Interní příjemce: Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků, Ekonomický odbor
Externí příjemce:
-

4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍJEMCI VE TŘETÍ ZEMI NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI:
Osobní údaje účastníků vzdělávání nejsou předávány do zahraničí ani mezinárodním organizacím.

5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO NELÉKAŘSKÉ
ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY:
Doba uchování stanovená Spisovým řádem MOÚ a dle obecně závazných právních předpisů je pro:
•

Záznamy související se vzdělávací činností max. 5 let od účasti na vzdělávací akci

•

Daňové doklady 5 let od zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo*

*Pozn. doba uchování je určena obecně závazným právním předpisem, viz zákon č. 563/1991, zákon o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6. PRÁVA ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY,
KTERÉ SE TÝKAJÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máte právo poţadovat od správce přístup k osobním údajům, které se Vás týkají jako subjektu údajů, na jejich
opravu anebo omezení zpracování. Právo na výmaz můţete uplatnit dle podmínek stanovených v článku 17
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Právo na přenositelnost osobních údajů je uplatnitelné pouze
pro data získaná za účelem uzavření a plnění smlouvy a zpracovávaná automatizovaně.
Máte právo podat stíţnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad) a to v místě svého obvyklého
bydliště, v místě výkonu zaměstnání, v místě, kde došlo k údajnému porušení.
Ţádost o uplatnění svých práv podávejte dle pokynů na: www.mou.cz v části „Ochrana osobních údajů“.
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7. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Osobní údaje jsou získávány přímo od účastníků vzdělávací akce prostřednictvím přihlášky. Poskytnutí
osobních údajů je po- vinné a nezbytné pro splnění zákonných a smluvních povinností, které se na MOÚ
vztahují, důsledkem neposkytnutí osobních údajů je nemožnost přihlášení a účasti na vzdělávací akci.
Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rozsahu nutném pro dosažení stanoveného primárního účelu a
souvisejících účelů zpracování.
Osobní údaje jsou vedeny v listinné (manuální)/elektronické (automatizované) podobě. Automatizované
rozhodování včetně profilování, které by mohlo mít dopad na vaše práva, se při automatizovaném zpracování
vašich údajů neprovádí.
Více informací o zpracování osobních údajů a o vašich právech, které souvisejí se zpracováním osobních
údajů, naleznete na: www.mou.cz v části „Ochrana osobních údajů“ a v části „Zpracování osobních údajů Odbor nelékařských zdravotnických pra
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