ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: ZAJIŠTĚNÍ AGENDY RADIAČNÍ OCHRANY
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou v MOÚ
 zajištění vzdělávání radiačních pracovníků
 zajištění plnění ustanovení atomového zákona a jeho prováděcích předpisů v podmínkách MOÚ
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
▪ splnění právní povinnosti; oprávněný zájem správce

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

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty (SÚJB); ▪ smluvní partneři
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪údaje o zdravotním stavu

▪článek 9 odst. 2 GDPR: b); h)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty (SÚJB); ▪ smluvní partneři
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

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

 povinné (zákonný požadavek, zajištění plnění povinností zaměstnance
MOÚ)
V případě neposkytnutí není možné dodržení povinností vyplývajících
z příslušného právního předpisu a ze smluvního vztahu.

 ochrana majetku a osob

Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany – obecně 10 let, není-li ve vyhlášce č. 422/2016 Sb. a vyhlášce č. 360/2016 Sb. uvedeno jinak.

Doba uchování osobních údajů:

Evidence osobních dávek radiačního pracovníka kategorie A a doklady o závěrech preventivních lékařských prohlídek k ověření zdravotní způsobilosti radiačního pracovníka kategorie A - po celou dobu trvání činnosti
zahrnující ozáření ionizujícím zářením a dále do doby, kdy radiační pracovník dosáhne nebo by dosáhl 75 let věku, nejméně však po dobu 30 let po ukončení činnosti, během které byl radiační pracovník vystaven
ionizujícímu záření. Evidence vstupu do kontrolovaného pásma – 10 let. Protokol o přejímací zkoušce – po dobu používání zdroje ionizujícího záření Protokol o zkoušce dlouhodobé stability - do provedení následující
zkoušky dlouhodobé stability, nejméně však po dobu 3 let od provedení zkoušky dlouhodobé stability. V případě, že součástí zkoušky dlouhodobé stability bylo měření nebo odhad neužitečného záření v okolí zdroje
ionizujícího záření, musí být protokol o této zkoušce dlouhodobé stability uchováván po celou dobu provozu zdroje ionizujícího záření. Záznamy s výsledky měření prováděných v rámci zkoušky provozní stálosti a
snímky vzniklé při jejich provádění musí být uchovávány do následující zkoušky dlouhodobé stability, nejméně však po dobu 1 roku od jejich pořízení.Doklady a údaje povinně vedené o každém zdroji ionizujícího záření
(§ 38 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 422/2016 Sb.) – 2 roky od ukončení nakládání se zdrojem Záznamy o radiologické události a případech, kdy k radiologické události mohlo dojít, pokud by nebyly příčiny včas zjištěny a
odstraněny, musí být uchovávány pro radiologickou událost kategorie A po dobu 30 let od odhalení radiologické události, radiologickou událost kategorie B po dobu 10 let od odhalení radiologické události,
radiologickou událost kategorie C po dobu 10 let od odhalení radiologické události a případ, kdy k radiologické události mohlo dojít, pokud by nebyly příčiny včas zjištěny a odstraněny, po dobu 5 let od jeho odhalení.

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

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 jiné účely 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

právo vznést námitku

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


(údaje zpracovávané na
základě oprávněného zájmu)
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
X

