ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ŘÍZENÍ EXTERNÍCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 výběr a hodnocení poskytovatelů externích služeb (včetně smluvních laboratoří a konzultantů aj.)
 mezilaboratorní porovnání (pouze pro zajištění registrace)
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění právní povinnosti; ▪ splnění smlouvy ; ▪oprávněný zájem

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ;
Zdroje získání osobních údajů:





veřejně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
smluvní partneři
účastníci zadávacích řízení
interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu



Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
Osobní údaje nejsou získávány přímo od subjektu údajů.
Pro potřeby registrace v externím hodnocení kvality je získávání od
zaměstnanců povinné z důvodu plnění povinností zaměstnance MOÚ.

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
plnění požadavků mezinárodních norem kvality

max. 5 let**
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.
Je možné předání osobních údajů do třetích zemí, uvedené se týká pouze identifikačních osobních údajů zaměstnanců MOÚ používaných
v procesu zajištění externího hodnocení kvality.
Osobní údaje nejsou využívány pro zajištění jiného účelu zpracování osobních údajů.
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na omezení
právo na přenositelnost
právo vznést námitku
zpracování




(pouze pro údaje zpracované
automatizovaně a na základě
smlouvy)


(pouze pro údaje
zpracované na základě
oprávněného zájmu)

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

právo odvolat
souhlas
X

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. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje.
**dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ZPRACOVÁNÍ A VYŠETŘENÍ VZORKU
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 příjem a kontrola vzorku;
 zpracování vzorku před laboratorním vyšetřením;
 vyšetření vzorku;
 kontrola, schvalování a vydávání výsledků laboratorních vyšetření;
 sdělování patologických výsledků telefonicky
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪elektronické kontaktní údaje

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪splnění právní povinnosti

▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty; ▪ smluvní partneři

KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪údaje o zdravotním stavu; ▪genetické údaje

▪článek 9 odst. 2 h) GDPR

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty; ▪ smluvní partneři

Zdroje získání osobních údajů:






prostřednictvím požadavkového listu (žádanka, průvodka)
interní informační systémy/aplikace
laboratorní výsledky;
výsledky z vyšetření;
telefonicky (doobjednávky)

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na přístup
k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
Osobní údaje nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

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

max. 5 let od provedení 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
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy poskytování zdravotní péče a vedení zdravotnické dokumentace (Odbor léčebně-preventivní
péče, Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků).

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést
přenositelnost
námitku
X
X

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

právo odvolat
souhlas
X
viz pozn.

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. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh
zpracování osobních údajů se souhlas nepožaduje.**dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY PORADENSTVÍ OSTATNÍM ÚTVARŮM MOÚ A JINÉ SPECIFICKÉ ÚKONY
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 školení pro zaměstnance MOÚ;
 zajištění praxe studentů SZŠ, VOŠ, VŠ;
 přeposílání vzorků na externí pracoviště mimo MOÚ;
 vedení záznamů o laboratorním zařízení;
 vedení návštěvní knihy pracoviště;
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní;

▪oprávněný zájem; ▪ splnění právní povinnosti; ▪ splnění smlouvy

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ společní správci
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
 prostřednictvím požadavkového listu (žádanka,
průvodka)

 povinné
V případě neposkytnutí není možné zajištění vstupu na pracoviště,
školení a praxe studentů, plnění povinností zaměstnance MOÚ.

Doba uchování osobních údajů:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:



zajištění návazných úkolů souvisejících se
zdravotní péčí dle zřizovací listiny
ochrana majetku a osob

Opravy a revize zdravotnických prostředků (ZP) – po dobu používání daného ZP a 1 rok od vyřazení daného ZP z provozu. Školení ohledně
používání ZP – po dobu používání daného ZP. Evidenční karta razítek – po dobu používání razítka. Osobní údaje osob přebírajících vzorky do
přepravy - po dobu trvání smluvního vztahu, nepozději však do doby vypořádání veškerých nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu,
Návštěvní kniha – 5 let. Školení BOZP studentů – 5 let. **
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

Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích
zemí:
Jiný účel zpracování:

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

právo vznést námitku


(pouze pro údaje
zpracované na základě
oprávněného zájmu)

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

právo odvolat
souhlas
X




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. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh
zpracování osobních údajů se souhlas nepožaduje. **dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY SKLADOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 určení podmínek skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami;
 školení zaměstnanců
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní;

▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů

 povinné
V případě neposkytnutí není možné zajištění plnění
povinností zaměstnance MOÚ.

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na přístup
k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu



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

3 roky (týká se evidence zaměstnanců proškolených v nakládání s NCHL), dle požadavků zákona
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
Osobní údaje nejsou využívány pro zajištění jiného účelu zpracování osobních údajů.
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na omezení
právo na
právo vznést
zpracování
přenositelnost
námitku
X
X


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

právo odvolat
souhlas
X




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. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje.
**dle Spisového řádu MOÚ

