Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů
(OECI) a Českou společností pro akreditaci
ve zdravotnictví.
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika

Informace pro účastníky a moderátory (přednášející) videokonferencí
pořádaných za účelem vzdělávání odborné veřejnosti Masarykovým
onkologickým ústavem
Informace o zpracování osobních údajů v MOÚ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Tyto informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti všech fyzických osob, které vstupují a
účastní se živé video a audio konverzace (videokonference), kterou pořádá Masarykův onkologický ústav
pro účely vzdělávání odborné veřejnosti a jejíž obsah je nahráván, jakožto subjektů údajů, o zpracování
jejich osobních údajů Masarykovým onkologickým ústavem, jakožto správcem osobních údajů.
Masarykův onkologický ústav (dále jen „MOÚ“), IČO: 00209805, si jako správce osobních údajů klade za cíl
chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s
řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů. Rádi bychom vás
proto informovali o skutečnostech týkajících se zpracovávání vašich osobních údajů jako fyzických osob,
které vstupují a účastní se videokonferencí pořádaných MOÚ.
Z důvodu zajištění ochrany soukromí, práv účastníků videokonference a pro bezpečné používání
komunikačních prostředků je každému účastníkovi v pozvánce zaslán přehled základních bezpečnostních
doporučení.

Jméno a kontaktní údaje správce, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Identifikace správce osobních údajů:
Kontaktní údaje správce:
Identifikace pověřence pro ochranu osobních
údajů:

Masarykův onkologický ústav, IČO:00209805
Sídlo: Žlutý kopec 7, Brno
Telefon: + 420 543 131 111, email: direct@mou.cz,
identifikátor datové schránky: 7vqnyc6
Iveta Relichová, tel.: +420 543 134 120,
email: dpo@mou.cz

Pokud se přihlásíte na on-line seminář MOÚ potřebuje Masarykův onkologický ústav, IČO:00209805
zpracovávat vaše osobní údaje získané v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu)
uvedených dále.
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Účely, právní základ a doba zpracování osobních údajů:
Rozsah
Účel
zpracovávaných
Právní základ
informací
Registrovaní
- přihlašování účastníků
nezbytnost pro:
účastníci:
-plnění smlouvy dle čl. 6
na vzdělávací akce a
odst. 1 písm. b)*
evidence registrovaných
-identifikační
-oprávněný zájem
účastníků pro zajištění
údaje,
správce dle čl. 6 odst. 1
přístupu jen
-kontaktní údaje
písm. f) obecného nařízení
registrovaným
účastníkům, popř.
o ochraně osobních údajů
odborné veřejnosti
- informace o přihlášce a
jejím plnění

Doba
Evidence
účastníků 5 let

- informace o smlouvě a
jejím plnění,
- zajištění vzdělávací a
informační činnosti pro
odbornou veřejnost

Moderátoři
(přednášející):
-identifikační údaje,
-kontaktní údaje informace
související s
pracovní činnosti
(včetně autorského
díla***)

nezbytnost pro:
-plnění smlouvy dle čl. 6
odst. 1 písm. b),
- oprávněný zájem správce
dle čl. 6 odst. 1 písm. f)
obecného nařízení o
ochraně osobních údajů**

Po dobu platnosti
smlouvy a dle
skartační lhůty
určené Spisovým
řádem MOÚ

- pořízení a uveřejnění
nahrávky s podobou
přednášejícího,
- nakládání s autorským
dílem

Moderátoři
(přednášející):
-popisné a ostatní:
audiovizuální
záznam – podoba,
řeč, autorské dílo***

udělený souhlas dle čl. 6
odst. 1 písm. a) obecného
nařízení o ochraně
osobních údajů

-Doba uchování
nahrávky po dobu
smluvního vztahu
s LogMeIn
Ireland, Ltd.
- Doba zveřejnění
nahrávky 2 roky.

*v případě účastníků se za smlouvu považuje objednání účasti – přihlášení se na akci)
**identifikované oprávněné zájmy správce: tvorba a vedení evidencí, zajištění důkazů pro případ nutnosti
obhajoby a ochrany práv MOÚ, zajištění ochrany komunikace před neoprávněným přístupem třetí osoby,
např. před odposlechem
***Autorské dílo je předmětem ochrany zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů, kterým je definováno.
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Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Interní příjemce:
 Oddělení vzdělávání (pořízený záznam (nahrávka) z on-line semináře, evidence přihlášených
účastníků, evidence souhlasů účastníků)
 Oddělení personální a mzdové (smlouvy s přednášejícími, souhlasy s pořízením a zveřejněním
nahrávky)
 Registrovaní účastníci (zaměstnanci MOÚ) -pořízený záznam (nahrávka) z on-line semináře, přístup
k záznamu z on-line semináře prostřednictvím Intranetu nebo zabezpečeného uložení na webu
MOÚ
Externí příjemce:
 Poskytovatel portfolia cloudové komunikace;
 Registrovaní účastníci (přístup k záznamu z on-line semináře)
Předávání osobních údajů příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci:
Nahrávky jsou předávány příjemcům ve třetích zemích. Nahrávky jsou předány společnosti LogMeIn Ireland,
Ltd. se sídlem v Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost LogMeIn USA, Inc., se sídlem v
Bostonu, Massachusetts, USA, která nám poskytuje portfolio cloudové komunikace. Tato společnost
zpracovává údaje v souladu se smluvními požadavky (včetně uzavřené smlouvy o zpracování osobních
údajů) a v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro
předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 95/46/ES, které zajišťují předávání založené na vhodných zárukách.
Práva, která se týkají zpracování osobních údajů:
Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým údajům a informace v souladu s čl. 15, obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo požadovat o opravu nebo doplnění svých údajů v souladu s čl. 16 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.
Pokud by MOÚ (jako správce osobních údajů) zpracovával osobní údaje způsobem v rozporu s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů, může subjekt údajů požadovat výmaz osobních údajů podle čl. 17
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. MOÚ je povinen na vyžádání smazat osobní údaje bez
zbytečného odkladu, nastane-li některá z okolností uvedených v čl. 17 odst. 1 a neuplatní se žádná z
výjimek vyjmenovaných v čl. 17 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo v souladu s čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požádat o omezení
zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost svých osobních údajů dle podmínek stanovených
čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo v souladu s čl.21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vznést námitku dle
podmínek stanovených tímto článkem obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
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Máte právo podat stížnost 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.
Dále máte právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude
učiněno v případě, že MOÚ splní podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. S ohledem na nemožnost
identifikace subjektu údajů ze záznamů z kamer bude případné oznámení porušení zabezpečení osobních
údajů učiněno prostřednictvím webových stránek MOÚ.
Žádost o uplatnění svých práv podávejte dle pokynů na: www.mou.cz v části „Ochrana osobních údajů“.
Ostatní informace o zpracování osobních údajů:
Zpracování hrubých dat (z nahrávek videokonference) nezahrnuje měření určitých vlastností jako tělesné,
fyziologické znaky nebo znaky chování určité osoby, proto nedochází ke zpracování biometrických dat, která
by byla výsledkem těchto měření.
Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rozsahu nutném pro dosažení stanovených účelů zpracování.
Osobní údaje jsou vedeny v elektronické a z části i v tištěné 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“ příp. mohou být poskytnuty
odpovědnými zaměstnanci MOÚ.
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