ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
Zajištění agendy vzdělávání lékařských a nelekářských zdr. prac. včetně akreditací oborů, stáží, rezidenčních míst
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění pořádání odborných seminářů a konferencí
 žádosti o akreditace vzdělávacích oborů
 zajištění schválení rezidenčních míst
 zajištění stáží
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ▪ dle čl. 6 odst. 1 písm. b) pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník akce; ▪ dle čl. 6 odst. 1 písm. c)
pro splnění právní povinnosti ;▪ dle čl. 6 odst. 1 písm.f) pro oprávněný zájem MOÚ; ▪ dle čl. 6 odst. 1 písm.a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro pořízení a zveřejnění fotografií a
audiovizuálních záznamů spolu s dalšími osobními (identifikačními) údaji zobrazené osoby - např. ze seminářů, konferencí mimo záznamů pořízených z důvodu vědeckého nebo k uměleckému
účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence

 povinné (smluvní požadavek, zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zajištění vzdělávání, stáží,
vystavení účetních dokladů.

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:



zajištění návazných úkolů souvisejících se
zdravotní péčí dle zřizovací listiny
přímý marketing*** - podpora přístupu
odborné veřejnosti k informacím o vzdělávacích
akcích se zaměřením na rozvoj oboru

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

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

Jiný účel zpracování:

Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy zpracování účetnictví (EO).
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 nebo poskytnuté
na základě souhlasu)

právo vznést
námitku


(pouze pro údaje
zpracované na
základě oprávněného
zájmu***)

Právo nebýt předmětem automatizovaného právo odvolat
rozhodování včetně profilování
souhlas
Automatizované rozhodování včetně profilování

neprobíhá
(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. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh
zpracování osobních údajů se souhlas nepožaduje. **dle Spisového řádu MOÚ ***pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní
údaje pro tyto účely zpracovány.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
Zajištění agendy Odborné knihovny
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění evidence čtenářů a výpůjček a evidence zápůjček
 zajištění činností Knihovní rady
 evidence publikační činnosti
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

▪splnění smlouvy (přihlášky do Odborné knihovny); ▪splnění právní povinnosti ▪oprávněný zájem;

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ smluvní partneři (týká se pouze účelu zpracování Evidence publikační činnosti)
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
 interní informační systémy/aplikace

 povinné
V případě neposkytnutí není možné zajištění výpůjček.

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:


ochrana majetku a osob

10 let (evidence publikační 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

Předávání osobních údajů do třetích
zemí:
Jiný účel zpracování:

Osobní údaje vedené v evidenci publikační činnosti jsou využívány pro zajištění agendy organizace systémového rozvoje vědy a výzkumu na
všech zdravotnických a laboratorních pracovištích (předávání informací do Rejstříku informací o výsledcích).
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 za účelem
splnění smlouvy)

právo vznést
námitku


(pouze pro údaje
zpracované na
základě oprávněného
zájmu)

Právo nebýt předmětem
automatizovaného rozhodování včetně
profilování

právo odvolat
souhlas

Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

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 SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY A KONTROL VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění evidence a řešení nežádoucích událostí
 zajištění interních auditů
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪popisné

▪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; ▪genetické údaje;

▪článek 9 odst. 2 h); i); j)

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 laboratorní výsledky;
 výsledky z vyšetření;
 interní informační systémy

 povinné (zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné dodržení povinností
poskytovatele zdravotní péče.

Doba uchování osobních údajů:

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

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

Po dobu stanovenou pro uchování zdravotnické dokumentace pacienta dle vyhlášky č. 98/2012 Sb. Doba uchování zdravotnické dokumentace
nebo její části vedené pacientovi se určí vždy jako nejdelší lhůta uvedená ve vyhlášce č. 98/2012 Sb. podle toho, kam zdravotnická
dokumentace.
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 vedení zdravotnické dokumentace.
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.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
Zajištění agendy vedení evidence zaměstnanců v souvislosti se zvyšováním jejich kvalifikace a pro potřeby sledování průběhu, nákladů,
výsledků zvyšování kvalifikace a organizace práce na pracovišti zaměstnavatele
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 vedení evidence zaměstnanců v souvislosti se zvyšováním jejich kvalifikace
 sledování průběhu, nákladů, výsledků zvyšování kvalifikace a organizace práce na pracovišti zaměstnavatele
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

▪splnění právní povinnosti (§231 a související zákoník práce, dle kolektivní smlouvy) ▪oprávněný zájem;

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence

 povinné
V případě neposkytnutí není možné zajistit plnění právní
povinnosti

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:


ochrana majetku - hospodárné a účelné
nakládání s veřejnými prostředky

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

x let (evidence zaměstnanců)**
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:

ne
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


(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

