Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů
(OECI) a Českou společností pro akreditaci
ve zdravotnictví.
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika

Informace pro dárce (fyzické osoby) o zpracování jejich osobních údajů
Masarykovým onkologickým ústavem
Informace o zpracování osobních údajů v MOÚ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“)

Tyto informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti dárců jako subjektů údajů o zpracování
jejich osobních údajů, Masarykovým onkologickým ústavem (dále jen „MOÚ“), IČO: 00209805. MOÚ údaje
dárců zpracovává jakožto správce osobních údajů, pro účely poskytování darů MOÚ.
MOÚ při zpracování Vašich osobních údajů při poskytování darů MOÚ postupuje v souladu s platnou
legislativou, zejména se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019, o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování osobních údajů pro účely vydávání potvrzení dárci za účelem uplatnění snížení základu daně z
příjmů vychází z požadavků zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje nad rámec požadavků platných právních předpisů
nebo nad rámec požadavků uzavřených darovacích smluv, např. za účelem uveřejnění Vašeho jména,
příjmení a hodnoty daru na Tabuli dárců MOÚ nebo na webech spravovaných MOÚ, vyžádáme si vždy
předem váš souhlas.

Jméno a kontaktní údaje správce, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Identifikace správce osobních údajů:
Kontaktní údaje správce:
Identifikace pověřence pro ochranu osobních
údajů:
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Masarykův onkologický ústav, IČO:00209805
Sídlo: Žlutý kopec 7, Brno
Telefon: + 420 543 131 111, email: direct@mou.cz,
identifikátor datové schránky: 7vqnyc6
Iveta Relichová, tel.: +420 543 134 120,
email: dpo@mou.cz
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Pokud poskytnete dar MOÚ, potřebuje MOÚ zpracovávat vaše osobní údaje získané v rozsahu, za účelem,
po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených dále.
Účely, právní základ a doba zpracování osobních údajů:
Rozsah
Účel
zpracovávaných
Právní základ
informací
Dárci MOÚ
Nezbytnost pro:
 informace o darovacích
(fyzická osoba)
 plnění
Darovací
smlouvách a jejich plnění,

identifikační
údaje
smlouvy
uzavřené
evidence darů a dárců
(jméno, příjmení, titul,
v tištěné podobě nebo
 zajištění aktuálnosti,
datum
narození),
prostřednictvím online
správnosti účetní evidence
formuláře dle článku 6

adresní
a
kontaktní
 pro zajištění podkladů ke
údaje:
adresa
bydliště,
odst. 1 písm. b) GDPR
kontrole zpracování plateb
email,
tel.
číslo
 plnění
právní
a nároků MOÚ nebo plátce

ostatní
údaje:
povinnosti
dle
článku
6
 vydávání potvrzení pro
odst.
1
písm.
c)
GDPR,
hodnota
daru,
číslo
finanční úřad pro uplatnění
bankovního účtu
která se na MOÚ
snížení základu daně
vztahuje*
z příjmů dárce
 zveřejnění informací o
dárcích MOÚ na Tabuli
dárců v prostorech MOÚ
nebo na webech
spravovaných MOÚ

Dárci MOÚ (fyzická
osoba, hodnota
daru: ≥ 5 000 Kč)

 Jméno,
příjmení,
hodnota daru

 udělený souhlas dle
článku 6 odst. 1 písm. a)
obecného nařízení o
ochraně osobních údajů

Doba
 Darovací
smlouvy, účetní
záznamy,
související
evidence: 5 let

5 let

* dle § 3019, zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (identifikující údaje fyzických
osob), dle zákona č. 563/1991, o účetnictví a dle č. zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Interní příjemce:
 Ekonomický odbor
 Centrum komunikace s veřejností
 Právní oddělení
 Odbor hospodářsko-technických služeb
Externí příjemce:
 Finanční úřad
 příslušné orgány státní správy
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Předávání osobních údajů příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci:
Osobní údaje dárce nebudou předávány příjemcům ve třetích zemích ani mezinárodním organizacím.
Práva, která se týkají zpracování osobních údajů:
Máte možnost požádat v souladu s článkem 15, 16 a 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, o
přístup k osobním údajům, o jejich opravu nebo požádat o jejich smazání.
Subjekt údajů má právo v souladu s článkem 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požádat o
omezení zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost svých osobních údajů dle podmínek
stanovených článkem 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, máte právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad) a to v místě svého obvyklého bydliště, v
místě výkonu zaměstnání, v místě, kde došlo k údajnému porušení.
Dále máte 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
Žádost o uplatnění svých práv podávejte dle pokynů na: www.mou.cz. S dotazy v oblasti ochrany osobních
údajů máte právo se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů správce, kterým je Ing. Mgr.
Iveta Relichová, e-mail: dpo@mou.cz, tel: 543 134 120.
Ostatní informace o zpracování osobních údajů:
Způsoby zpracování:
 Automatizované rozhodování: ne
 Profilování: ne
Zpracování osobních údajů Správcem bude probíhat v souladu s legislativou České republiky a s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Správce musí přijmout dostatečná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti dat. Samostatně
vedená evidence dárců, např. v souboru aplikace Excel je přístupná pouze úzce omezenému okruhu
odpovědných osob na zabezpečeném úložišti.
Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rozsahu nutném pro dosažení stanovených účelů zpracování.
Osobní údaje jsou vedeny v elektronické a i v tištěné podobě.
Více informací o zpracování osobních údajů a o vašich právech, které souvisejí se zpracováním osobních
údajů, naleznete na: www.mou.cz, příp. mohou být poskytnuty odpovědnými zaměstnanci MOÚ.
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