ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY VEDENÍ BIOBANKY
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 uchování vzorků v Biobance
 vyšetření vzorku z Biobanky
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje (týká se

▪souhlas

požadavkových listů)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪zaměstnanci MOÚ; ▪další oprávněné subjekty; ▪smluvní partneři
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪genetické údaje; ▪údaje o zdravotním stavu

▪článek 9 odst. 2 a) GDPR

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪zaměstnanci MOÚ; externím příjemcům jsou zvláštní osobní údaje předávány bez možnosti přiřazení k obecným osobním údajům
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 prostřednictvím požadavkového listu (žádanka,
průvodka)

 dobrovolné (na základě souhlasu)

Doba uchování osobních údajů:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného
zájmu správce.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování (pro potřeby lékařské vědy a výzkumu), kromě následujících výjimek: 5 let ( žádanky o
vyšetření) **
Subjekt údajů má 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. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá

Jiný účel zpracování:

Osobní údaje nejsou využívány pro zajištění jiného účelu zpracování osobních údajů.

Další informace:

Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
přístup k OÚ

právo na
výmaz

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování



viz pozn.







právo na přenositelnost


(pouze pro údaje zpracované
automatizovaně a na základě
souhlasu)

právo vznést
námitku
X

Právo nebýt předmětem
automatizovaného rozhodování včetně
profilování
Automatizované rozhodování včetně
profilování neprobíhá

právo odvolat souhlas


(pouze pro údaje
zpracované na základě
souhlasu)

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR.
**dle Spisového řádu MOÚ; * Článek 9 odst. 2 GDPR: a) subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů

