ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
Zajištění agendy komunikace s pojišťovnami
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zpracování vydaných faktur
 zajištění smluvní a revizní činnosti
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

▪splnění právní povinnosti; ▪splnění smlouvy

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

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪údaje o zdravotním stavu

▪článek 9 odst. 2 GDPR: h)

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů
 interní informační systémy/aplikace

 povinné (smluvní požadavek, zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné provedení fakturace.

Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného
zájmu správce.

Doba uchování osobních údajů:

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Fakturace - 10 let od posledního dne účetního období, kterého se týkají **(fakturace) Revize a revizní zprávy zdravotních pojišťoven 10 let
od vyřízení** Smlouvy se samoplátci – 5 let od ukončení platnosti nebo dne, kdy lze podle smlouvy plnit nebo požadovat plnění**
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

Jiný účel zpracování:

Osobní údaje jsou využívány k zajištění činností agendy poradenství ostatním útvarům MOÚ a jiné specifické úkony (ÚsZP)

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 za
účelem splnění
smlouvy)

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. 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 výkaznictví a zasílaných hlášení
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění zpracování statistik a hlášení
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní

▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ jiné oprávněné subjekty (ÚZIS)
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪údaje o zdravotním stavu

▪článek 9 odst. 2 GDPR: j)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ jiné oprávněné subjekty (ÚZIS)
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 smluvní partneři

 povinné (hlášení změn ZP u pacientů – EU)

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

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

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Statistické výkazy (např. pro ÚZIS) - 10 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 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
X

právo vznést námitku


viz pozn.

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

(platí pro údaje zpracovávané na
základě čl.9 odst. 2j) GDPR )

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. Právo vznést námitku lze uplatnit dle podmínek daných článkem 21 odst. 6 GDPR.
**dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
Zajištění poradenství ostatním útvarům MOÚ a jiné specifické úkony
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění podkladů pro klinická oddělení
 správa a evidence lékařských razítek a s tím spojené činnosti
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní; ▪popisné

▪oprávněný zájem; ▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů
 interní informační systémy/aplikace

 povinné (pro zajištění správy lékařských razítek)

 zajištění provozních činností pro plnění služeb MOÚ (?)
 ochrana před podvodným jednáním
 ochrana majetku a zdraví

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

po dobu užívání lékařských razítek
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 činnosti související s agendou klinických hodnocení.

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

(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

