ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY PRÁVNÍHO ZASTUPOVÁNÍ (SOUDY, SPRÁVNÍ ORGÁNY)
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zastupuje MOÚ při soudních jednáních, při jednáních se správními orgány
 zastupuje MOÚ při jednáních se zástupci odborových organizací působících v MOÚ - kolektivní vyjednávání
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

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

▪splnění právní povinnosti; ▪oprávněný zájem

▪údaje získané z výpisu z trestního rejstříku

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

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu; ▪genetické údaje; ▪údaje o členství v odborech;

▪článek 9 odst. 2f) GDPR

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:









 povinné
V případě neposkytnutí není možné zajištění zastupování MOÚ při
soudním jednání.

 vymáhání právních nároků (včetně pohledávek)soudně i mimosoudně

od subjektu údajů;
z kamerového systému (používaného v areálu MOÚ);
z veřejně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí;
z interně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí;
z interních informačních systémů/aplikací;
od smluvních partnerů;
od účastníků zadávacích řízení;

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:

10 let po uzavření spisu, s výjimkou zápisů z jednání s odborovými organizacemi – 5 let od vyřízení**
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.
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 za
účelem oprávněného zájmu)

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



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 PŘÍPRAVY A VYDÁVÁNÍ VNITŘNÍCH ŘÍDÍCÍCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH INTERNÍCH PŘEDPISŮ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění připomínkového řízení (včetně právního stanoviska) vnitřních řídících dokumentů a dalších interních předpisů
 zajištění schválení a interní uveřejnění vnitřních řídících dokumentů a dalších interních předpisů
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
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o členství v odborech (týká se zásad čerpání z FKSP)

▪článek 9 odst. 2 b)GDPR

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů (vlastnoruční podpis)
 z interně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí;

 povinné (zákonný požadavek)-plnění povinností
zaměstnance MOÚ.

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

právo na
přístup k OÚ



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

10 let od ukončení platnosti**
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
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu



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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY SMLUVNÍCH VZTAHŮ, KOORDINACE PŘÍPRAVY SMLUV, DOHOD MOÚ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění přípravy a posouzení obsahu smluv uzavíraných MOÚ před podpisem ředitele MOÚ po právní stránce;
 vedení interní centrální evidence smluv, vybraných dohod uzavíraných MOÚ;
 ukládání smluv do centrálního registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv)
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 MOÚ

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

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestních činů;

▪článek 9 odst. 2 b); e); h) GDPR

▪údaje o členství v odborech

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:








 povinné (zákonný, smluvní požadavek) - plnění povinností
zaměstnance MOÚ nebo smluvního partnera MOÚ.

 zajištění provozních činností (zajištění
provozuschopnosti MOÚ) pro plnění služeb MOÚ;
 ochrana majetku a osob;
 předcházení podvodům;
 účetní a daňové účely (nad rámec zákonných požadavků)
 fyzická, IT, síťová bezpečnost

od subjektu údajů;
interní informační systémy/aplikace;
interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence;
z veřejně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí;
od smluvních partnerů;
od účastníků zadávacích řízení;

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

5 let, v případě smluv o klinickém hodnocení a klinických zkouškách 10 let ode dne ukončení platnosti nebo splnění smlouvy**
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 jsou využívány pro zajištění agendy právního zastupování MOÚ (PrO), pro zajištění agendy zpracování účetnictví (EO); agendy
evidence majetku a jeho inventarizace (EO); agendy hotovostních plateb a darů (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)

právo vznést námitku

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování

 viz pozn.

Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

(pouze pro osobní údaje
zpracované na základě
oprávněného zájmu MOÚ)

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 PODLIMITNÍCH A NADLIMITNÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 plánování a příprava veřejných zakázek;
 vyhlášení veřejných zakázek;
 posouzení a hodnocení nabídek;
 ukončení výběru a uchování dokumentů.
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪splnění smlouvy, ▪splnění právní povinnosti;

▪ zaměstnanci MOÚ

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:







 povinné (zákonný požadavek, smluvní požadavek,
předpoklad nutný k uzavření smlouvy)

od subjektu údajů
od smluvních partnerů;
od účastníků zadávacích řízení;
z veřejně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí;
jiné (vizitky)

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

Doba uchování osobních údajů:

max. 10 let od uzavření spisu**,
v případě veřejných zakázek, které souvisejí s čerpáním finančních prostředků z ESF, se doba uchování osobních údajů určuje dle podmínek daných
příslušným programem
Další informace:
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.
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
neprobíhá
Jiný účel zpracování:
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy smluvních vztahů, koordinace přípravy smluv, dohod MOÚ (PrO); agendy projektového
řízení - dotace, granty (EO)

právo na přístup
k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu



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


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

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 ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění příjmu a evidence škodních událostí;
 zajištění uplatňování náhrad škod na majetku společnosti, připravy škodních protokolů a stanovisek Škodní komise;
 rozhodnutí o vypořádání škodní události.
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

▪splnění právní povinnosti;▪oprávněný zájem

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪ zaměstnanci MOÚ

Zdroje získání osobních údajů:

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

 interní informační systémy/aplikace;
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence;
 jiné (zápisy z inventarizace majetku)

Doba uchování osobních údajů:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
 vymáhání právních nároků (včetně pohledávek)
mimosoudně;
 zajištění provozních činností (zajištění provozuschopnosti
MOÚ) pro plnění služeb MOÚ;
 účetní a daňové účely (nad rámec zákonných požadavků)

5 let od vyřízení**

Další informace:

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.
Předávání osobních údajů do třetích zemí: neprobíhá
Jiný účel zpracování:
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy evidence majetku a jeho inventarizace (EO)

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu



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

 viz pozn.
(pouze pro osobní údaje
zpracované na základě
oprávněného zájmu MOÚ)

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 ETICKÉ KOMISE
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění příjímání požadavků na vydání souhlasného stanoviska;
 zajištění vydání stanovisek (rozhodnutí Etické komise)
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

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
povinné (zákonný požadavek)

 interní informační systémy/aplikace;
 od subjektu údajů

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

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

10 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.
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
neprobíhá
Jiný účel zpracování:
Osobní údaje nejsou využívány pro zajištění jiného účelu zpracování.

právo na přístup
k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu



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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ: ▪příjem a vyřízení stížností
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

▪splnění právní povinnosti; ▪oprávněné zájmy správce

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪ zaměstnanci MOÚ

KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu;

▪článek 9 odst. 2f)b) GDPR*

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů

 povinné (zákonný požadavek)

 vymáhání právních nároků (včetně pohledávek)
mimosoudně

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

5 let od vyřízení**,
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.
Předávání osobních údajů do třetích zemí: neprobíhá
Jiný účel zpracování:

Osobní údaje nejsou využívány pro zajištění jiného účelu zpracování.
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
 viz pozn.
(pouze pro osobní
údaje zpracované na
základě oprávněného
zájmu MOÚ)

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
* Článek 9 odst. 2 GDPR:
f) zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí
b)zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY VYŘÍZENÍ POHLEDÁVEK
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 vymáhání pohledávek (pohledávky nezaplacené ani po upomínkách);
 řešení pozůstalosti - vymáhání pohledávek MOÚ za pacienty v rámci dědického řízení
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

▪splnění právní povinnosti; ▪oprávněné zájmy správce

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪ zaměstnanci MOÚ

KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu;

▪článek 9 odst. 2f) GDPR

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:







 povinné (zákonný požadavek)

 vymáhání právních nároků (včetně pohledávek)
mimosoudně

od subjektu údajů
od smluvních partnerů;
od účastníků zadávacích řízení;
z veřejně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí;
jiné (žádost o informace)

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

3 roky od vyřízení**,
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.
Předávání osobních údajů do třetích
neprobíhá
zemí:
Jiný účel zpracování:
Osobní údaje nejsou využívány pro zajištění jiného účelu zpracování.

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést námitku
přenositelnost
X
 viz pozn.
(pouze pro osobní údaje
zpracované na základě
oprávněného zájmu MOÚ)

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 PODANÝCH ŽÁDOSTÍ A ZNALECKÝCH POSUDKŮ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 přijímání a vyřizování žádostí o vyhotovení kopie ZD, popř. žádostí soudů a dalších subjektů na poskytnutí informací o
zdravotním stavu pacientů;
 vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.;
 zajištění znaleckých posudků.
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪splnění právní povinnosti; ▪oprávněné zájmy správce

▪ zaměstnanci MOÚ

KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu; genetické údaje, biometrické údaje

▪článek 9 odst. 2a);b);c);h);j) GDPR

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence;
 jiné (laboratorní výsledky, výsledky vyšetření)

 povinné (smluvní požadavek)

 zajištění práva na informace
 předcházení podvodům;
 účetní a daňové účely (nad rámec zákonných požadavků)

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Žádosti o vyhotovení kopie zdravotní dokumentace se uchovávají jako součást zdravotní dokumentace, zbývající dokumenty 5 let od vyřízení**,
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.
Předávání osobních údajů do třetích
neprobíhá
zemí:
Jiný účel zpracování:
Osobní údaje nejsou využívány pro zajištění jiného účelu zpracování.

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést námitku
přenositelnost
X
 viz pozn.
(pouze pro osobní údaje
zpracované na základě
oprávněného zájmu MOÚ a
zvláštní osobní údaje
zpracované na základě čl. 9
odst. j)

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

