ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE A VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
zajištění registrace příjmu pacienta (ambulantní péče, hospitalizace); objednávání pacientů;
 zajištění preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské péče nebo jiných zdravotních výkonů;
 vedení zdravotnické dokumentace;
 vedení ostatní dokumentace specializovaných zdravotnických pracovišť;
 zajištění a evidence léčiv na zdravotnických pracovištích (včetně omamných látek);
 zajištění konzilií.
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění právní povinnosti; ▪souhlas (může být požadován např. pro zajištění bezpečné komunikace-.
telefon, sociální sítě, případně při poskytování služeb nad rámec zdravotní péče)

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

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu; ▪genetické údaje; ▪biometrické údaje;

▪článek 9 odst. 2 h); a); i)

▪údaje o náboženském vyznání

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 laboratorní výsledky;
 výsledky z vyšetření; interní informační systémy

 povinné (zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné dodržení povinností
poskytovatele zdravotní péče.

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

Doba uchování osobních údajů: Po dobu stanovenou pro uchování zdravotnické dokumentace pacienta dle vyhlášky č. 98/2012 Sb. Doba uchování zdravotnické dokumentace nebo její části
vedené pacientovi se určí vždy jako nejdelší lhůta uvedená ve vyhlášce č. 98/2012 Sb. podle toho, kam zdravotnická dokumentace, příp. její část svým zařazením (např. ambulantní péče – 10
let, lůžková péče – 40 let od poslední hospitalizace či 10 let od úmrtí) nebo věcným obsahem (např. žádanka o vyšetření – 5 let od provedení vyšetření, výsledek laboratorního a dalšího
pomocného vyšetření – 5 let, výsledek vyšetření zobrazovací metodou – 10 let od vyšetření).
Zajištění a evidence léčiv na pracovišti (5 let).**
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 komunikace s pojišťovnami (Úsek zdravotních pojišťoven), agendy zdravotně-sociální péče
(Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků), agendy klinických hodnocení (Odbor léčebně-preventivní péče), agendy spisové služby
(Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků).
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)

