ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY KLINICKÝCH HODNOCENÍ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 vedení předsmluvních a smluvních jednání
 zajištění činností a povinností před zahájením klinických hodnocení
 zajištění činností a povinností při zahájení a v průběhu klinických hodnocení
 zajištění činností a povinnosti po ukončení klinických hodnocení
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪ souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) - pouze pro použití rodných čísel za účelem výplaty cestovného; ▪pro splnění smlouvy,
jejíž smluvní stranou je zkoušející dle čl. 6 odst. 1 písm. b); ▪splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) – viz §1 odst.
2 písm. e) vyhl. č. 226/2008; ▪pro splnění úkolu ve veřejném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e); nezbytné pro účely
oprávněných zájmů MOÚ dle čl. 6 odst. 1 písm. f)

KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ: ▪údaje o rasovém, etnickém původu (národnost) ▪údaje o zdravotním stavu; ▪genetické údaje; biometrické
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ: ▪dle čl. 9 odst. 2 i)- veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví - zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti
léčivých přípravků; ▪ dle čl. 9 odst. 2 j) - podpůrný důvod (jako typ vědeckého výzkumu

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ smluvní partneři; zkoušející

Zdroje získání osobních údajů:
 od subjektu údajů
 interní informační systémy/aplikace
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
 laboratorní výsledky; výsledky z vyšetření
Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
 povinné (smluvní požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zajištění realizace činností
klinických hodnocení.

Dokumentace klinických hodnocení humánního léčivého přípravku a Klinické zkoušky zdravotnického prostředku – 15 let od ukončení**
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 třetí země.

Předávání osobních údajů do třetích
zemí:
Jiný účel zpracování:

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

právo na
přístup k OÚ

právo na
výmaz

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování



viz pozn.







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

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


(pouze pro údaje
zpracované automatizovaně
a na základě souhlasu)


(pouze pro údaje
zpracované na základě čl.
6 1e)f)čl.9 odst. 2jGDPRviz pozn.)

Právo nebýt předmětem
automatizovaného rozhodování včetně
profilování

právo odvolat
souhlas

Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

(pouze pro
údaje získané
na základě
souhlasu)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění pracovnělékařských prohlídek
 zajištění posuzování nemocí z povolání
 zajištění dohledu a poradenství
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění smlouvy; ▪splnění právní povinnosti;

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

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu; ▪genetické údaje;

▪článek 9 odst. 2 h) i) GDPR

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:







 povinné (smluvní požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zajištění pracovnělékařské
prohlídky.

od subjektu údajů
interní informační systémy/aplikace
interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
laboratorní výsledky;
výsledky z vyšetření; výpisy ze zdravotnické
dokumentace.

Doba uchování osobních údajů:

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

právo na přístup
k OÚ

právo na
výmaz

právo na
opravu



viz pozn.





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

Po dobu uchování stanovenou ve vyhlášce č. 98/2012 Sb. Doby se liší dle charakteru práce, kterou zaměstnanci vykonávají. Např. práce
zařazené do kategorie 1 a 2 dle zákona č. 258/2000 Sb. - doba uchování 10 let od ukončení zaměstnání nebo od úmrtí, rizikové práce kategorie
2R, 3 a 4 - doba uchování 15 let od ukončení zaměstnání nebo 10 let od úmrtí, radiační pracovníci kategorie A - doba uchování alespoň do
dosažení 75 let, vždy však nejméně 30 let po ukončení činnosti v kategorii A**
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 (obecné) jsou využívány pro zajištění agendy personální – pracovněprávní vztahy a komplexní zpracování personálních dat
zaměstnanců MOÚ (Oddělení personální a mzdové).
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na omezení
právo na přenositelnost
právo vznést
zpracování
námitku




(pouze pro údaje zpracované
automatizovaně a za účelem
splnění smlouvy)

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, 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 ÚSTAVNÍHO HYGIENIKA
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 evidování a řešení infekcí spojených se zdravotní péčí
 evidování pacientů s epidemiologicky závažnými kmeny
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

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

▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty

KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu

▪článek 9 odst. 2 i) GDPR

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 interní informační systémy/aplikace
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
 laboratorní výsledky;

Osobní údaje nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

Doba uchování osobních údajů:

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Písemnosti o infekcích spojených se zdravotní péči (nozokomiálních nákazách) – 10 let. Výsledky vyšetření z laboratoří – doba uchování dle
vyhlášky č. 98/2012 Sb, standardně 5 let. Závisí však také na tom, zda je výsledek částí zdravotnické dokumentace, na kterou se vztahuje delší
lhůta uchování dle vyhlášky č. 98/2012 Sb. **
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
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





právo na
přenositelnost
X

právo vznést
námitku
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

