ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY DOBROVOLNICTVÍ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ: ● řízení a evidence dobrovolnické činnosti
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

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

▪splnění právní povinnosti; ▪splnění smlouvy

▪údaje získané z výpisu z trestního rejstříku

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů

 povinné (zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zajištění činnosti dobrovolníka u
poskytovatele zdravotní péče.

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

5 let po ukončení dobrovolnické činnosti**
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.

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 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 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 ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění zapůjčení kompenzačních pomůcek pacientům
 zajištění pozůstalostního řízení
 zajištění návazné péče pacientům
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění smlouvy; ▪splnění právní povinnosti ▪oprávněný zájem

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ externí pracoviště následné péče
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o náboženském vyznání

▪článek 9 odst. 2 h) GDPR: *

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ externí pracoviště následné péče
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 interní informační systémy/aplikace

 povinné (smluvní, zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zajištění zapůjčení
kompenzačních pomůcek, zajištění pozůstalostního řízení a
návazné péče pacientům.

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.



Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:


ochrana majetku a osob

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.
neprobíhá
Osobní údaje vedené pro zajištění zapůjčení kompenzačních pomůcek jsou využívány pro zajištění agendy zpracování účetnictví (Ekonomický
odbor).

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





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


(pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a za
účelem splnění 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 SPISOVÉ SLUŽBY
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 uložení fyzických dokumentů z příručních-útvarových registratur do ústřední spisovny MOÚ
 vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a fyzická likvidace dokumentů nebo trvalá archivace fyzických dokumentů
v oblastním archívu
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
▪identifikační a adresní; ▪elektronické kontaktní údaje;

▪splnění právní povinnosti

▪ jiné elektronické údaje; ▪popisné údaje

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

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪údaje o zdravotním stavu; ▪genetické údaje; ▪biometrické údaje;

▪článek 9 odst. 2 j) GDPR

▪údaje o náboženském vyznání; údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestních činů;
▪ údaje o rasovém, etnickém původu (národnost)

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

Osobní údaje nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu
oprávněného zájmu správce.

Doba uchování osobních údajů:

po dobu stanovenou právními předpisy (např. vyhláška č. 98/2012 Sb. v případě zdravotnické dokumentace, zákon č. 378/2007 Sb.
v případě léčivých přípravků, vyhláška č. 422/2016 Sb. v případě dokumentů týkajících se radiační ochrany apod.)
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 standardně využívány pro zajištění jiného účelu zpracování osobních údajů, mohou být však využity při zajištění
agend Právního oddělení jako Přijímání a vyřizování žádostí o vyhotovení kopie ZD, popř. žádostí soudů a dalších subjektů na poskytnutí
informací o zdravotním stavu pacientů.

právo na
přístup k OÚ

právo na
výmaz

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování



viz pozn.







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

 viz pozn.
(pouze pro obecné osobní údaje zpracované
na základě čl.9 odst. 2j) GDPR)

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. Právo vznést námitku lze uplatnit dle podmínek daných článkem 21 odst. 6) GDPR. **dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 přihlášení k certifikovanému kurzu (přihláška)
 vydání certifikátu, uložení kopie certifikátu v souladu s metodikou MZ ČR
 zpracování vědomostního testu
 uchování prezenčních listin
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

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů (el. přihláška na webu MOÚ)

 povinné (zákonný požadavek viz Věstník MZČR č. 7/2012)
V případě neposkytnutí není možné zajištění vzdělávání a vydání
certifikátu.

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

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

5 let od uzavření spisu **
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

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
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





právo na přenositelnost


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

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

