ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
Zajištění agendy organizace systémového rozvoje vědy a výzkumu na všech zdravotnických a laboratorních pracovištích
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění získávání grantů a dotací pro získání fin. prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj MOÚ v oblasti vědy a výzkumu
 provádění vědeckovýzkumné činnosti se zaměřením na onkologii – shromáždění, zpracování, analýza dat
 evidování výsledků projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků
 zajištění vedení dokumentace a evidence schválených projektů
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 hlavní řešitel projektu ▪pro splnění právní
povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) --zajištění předání osobních údajů do Rejstříku informací o výsledcích – RIV dále dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů; ▪pro splnění úkolu ve veřejném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e); ▪ pro účely oprávněných zájmů MOÚ dle čl. 6 odst. 1 písm. f)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪smluvní partneři; ▪další oprávněné subjekty (hlavní řešitel projektu, spoluřešitelé)
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪údaje o zdravotním stavu

▪ článek 9 odst. 2 j) –pro účely vědeckého, historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo pro účely
archivace ve veřejném zájmu;

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; hlavní řešitel projektu; spoluřešitelé
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů

 povinné (zákonný požadavek, smluvní požadavek)
V případě neposkytnutí není možné dodržení povinností řešitele grantu a
účast v projektu.

▪zajištění návazných úkolů souvisejících se
zdravotní péčí dle zřizovací listiny
(vědeckovýzkumná činnost)

Doba uchování osobních údajů:

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

10 let - od ukončení projektu** Případně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy s poskytovatelem (nastane-li později než ukončení
projektu)
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 Evidence publikační činnosti.

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 za účelem
splnění čl. 6 odst.1b))

právo vznést námitku


(pouze pro údaje zpracované
základě čl.6 odst. 1e), čl.6
odst. 1f), čl. 9 odst.2 j) GDPR)

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

právo odvolat
souhlas

x

