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 vzdělávacích akcí pro nelékařské zdravotnické
pracovníky v Masarykově onkologickém ústavu
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“)

Masarykův onkologický ústav (dále jen „MOÚ“) je pracovištěm, které zajišťuje specializační vzdělávání
nelékařských zdravotnických pracovníků a odborné stáže studentů středních škol.
Tyto informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti účastníků vzdělávacích akcí pro
nelékařské zdravotnické pracovníky, jako subjektu údajů, o zpracování osobních údajů Masarykovým
onkologickým ústavem, jakožto správcem osobních údajů, který je zpracovává pro účely zajištění
vzdělávání. Na základě žádosti účastníka vzdělávací akce je MOÚ povinen prokázat potřebnost
požadovaných osobních údajů.
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 požadujete účast na vzdělávacích akcích 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
Nezbytnost pro:
 organizace
 identifikační
vzdělávacích aktivit pro
údaje a kontaktní
 uzavření a plnění
nelékařské zdravotnické
údaje (včetně
smlouvy (přihlášky) dle čl.
pracovníky v MOÚ a
elektronických)
6 odst. 1 písm. b)
všech povinností s tím
obecného nařízení o
 ostatní a
spojených: přihlašování
ochraně osobních údajů;
popisné: údaje o
účastníků na vzdělávací
dosaženém
 plnění právní povinnosti
akce; zajištění účasti a
vzdělání
dle čl. 6 odst. 1 písm. c)
vedení prezence
obecného nařízení o
účastníků vzdělávací
ochraně osobních údajů*.
akce; zajištění vydávání
osvědčení, certifikátů a
vedení jejich kopií;
zpracování
vědomostních testů;
vystavení daňových
dokladů.

Doba
 uchování
osobních údajů
úspěšných
absolventů po
dobu nezbytně
nutnou ke splnění
primárního účelu:
záznamy - 5 let,
daňové doklady 5 let od
zdaňovacího
období, ve
kterém se plnění
uskutečnilo**

*dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění;
** doba uchování je určena obecně závazným právním předpisem, viz zákon č. 563/1991, zákon o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Interní příjemce:
 Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků
K vašim osobním údajům má přístup jenom striktně omezený počet lidí.
Externí příjemce: -

Předávání osobních údajů příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci:
Osobní údaje účastníků vzdělávání nejsou předávány do zahraničí ani mezinárodním organizacím. Nejsou
plánovaní příjemci ve třetích zemích.
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Práva, která se týkají zpracování osobních údajů:
Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se Vás týkají jako subjektu údajů, na
jejich opravu anebo omezení zpracování. Právo na výmaz můžete 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 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.
Žádost o uplatnění svých práv podávejte dle pokynů na: www.mou.cz v části „Ochrana osobních údajů“.
Ostatní informace o zpracování osobních údajů:
Automatizované rozhodování: ne
Profilování: ne
Osobní údaje jsou získávány přímo od účastníků vzdělávací akce prostřednictvím přihlášky. Poskytnutí
osobních údajů je povinné 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.
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 pracovníků“, příp. mohou být poskytnuty kontaktní osobou, uvedenou u
příslušné vzdělávací akce.
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