ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY NÁKUPU, SKLADOVÁNÍ A VÝDEJE LÉČIV A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 objednávání léčiv
 skladování léčiv
 výdej léčiv
 zajištění fakturace
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; ▪ další oprávněné subjekty (SÚKL)
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu

▪článek 9 odst. 2 GDPR: h), i)*

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
Informace nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

 jiné - recepty, žádanky, objednávky
 smluvní partneři
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.



právo na
opravu



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

Kniha o příjmu a výdeji omamných látek – 5 let. Zásobování léčivy (nákup, skladování, výdej) – 5 let. Fakturace (daňové doklady) – 10 let od
konce daňového období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Lékařské předpisy označené modrým pruhem a jejich průpisy – 5 let.** Reklamační
protokoly - min. po dobu trvání daného smluvního vztahu a po dobu běhu lhůt k uplatnění práv z odpovědnosti za vady, nejpozději však do
doby vypořádání veškerých nároků z tohoto smluvního vztahu vzniklých.
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení jeho 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 účely zajištění agendy zpracování účetnictví (EO), agendy komunikace s pojišťovnami (ÚsZP), agendy
výkaznictví a zasílaných hlášení (ÚsZP)
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na omezení
právo na
právo vznést námitku
zpracování
přenositelnost
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 nebo 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 na odvolání souhlasu 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 LÉČIV, CYTOSTATIK
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 příprava léčiv
 příprava cytostatik
 příprava a kontrola radiofarmak
 příprava GMO
 příprava individuálně připravovaných léčiv
 příprava labochemikálií
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪popisné;

▪splnění právní povinnosti

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

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu

▪článek 9 odst. 2 GDPR: h), i)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ;
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
Informace nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

 jiné - recepty, žádanky, objednávky
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.

Žádanky – 5 let**Nakládání s GMO – nejméně 5 let po ukončení nakládání s GMO v případě uzavřeného nakládání a 10 let od
ukončení v případě uvádění do životního prostředí.
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 komunikace s pojišťovnami (ÚsZP), agendu výkaznictví a zasílaných hlášení
(ÚsZP).

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 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 na odvolání souhlasu není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních
údajů se souhlas nepožaduje. **dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ HLÁŠENÍ OPRÁVNĚNÝM SUBJEKTŮM
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 hlášení na Státní ústav kontroly léčiv
 hlášení na Státní ústav pro jadernou bezpečnost
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní

▪splnění právní povinnosti

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
Informace nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

 jiné (hlášení)
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.



právo na
opravu



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

Dokumentace farmakovigilance – 10 let od pořízení 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 nejsou využívány pro jiné účely zpracování osobních údajů.
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 na odvolání souhlasu není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních
údajů se souhlas nepožaduje.
**dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVOZŮ A FYZICKÉ BEZPEČNOSTI PRACOVIŠTĚ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění evidence vstupu do kontrolovaného pásma - cytostatika, radiofarmaka
 zajištění závozu výživy pacientům
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

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

▪splnění právní povinnosti; ▪souhlas (pro potřeby zajištění závozu výživy)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ smluvní partner
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů

 povinné (smluvní požadavek, požadavek nutný k uvedení do
smlouvy)
V případě neposkytnutí není možné zajištění závozu výživy.
V případě neposkytnutí není možný vstup do kontrolovaného
pásma.

Doba uchování osobních údajů:

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

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Evidence vstupů do kontrolovaného pásma – 10 let. Podklady pro závoz výživy pacientům – po dobu, na kterou byl udělen souhlas subjektu
údajů.
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 jiné účely zpracování osobních údajů.

Další informace:

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 na základě
souhlasu)

právo vznést
námitku
X

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

právo odvolat
souhlas


(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.
**dle Spisového řádu MOÚ

