Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR

Odbor zdravotnictví

Účel zpracování - KUJČK

Výzva k účasti a realizace veřejných
zakázek malého rozsahu vztahujících se k
činnosti odboru

Právní titul pro zpracování

Právní základ
pro
zpracování
dle GDPR

zákon č. 134/2016 Sb., o
čl. 6 odst. 1
zadávání veřejných zakázek
písm. c)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

Podání veřejného ochránce práv zaslaná na zákon č. 349/1999 Sb., o
základě zákona o veřejném ochránci práv a veřejném ochránci práv
spolupráce na jejich vyřizování

čl. 6 odst. 1
písm. e), f)

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Plánované lhůty
pro výmaz
jednotlivých
kategorií údajů

registrační čísla pracovních míst
oprávněných zaměstnanců s
přístupem k účelu zpracování
osobních údajů

uchazeči o veřejnou zakázku:
_osoby vykonávající činnost
statutárního organu či zástupce
právnické osoby
_ fyzické osoby podnikající
_ fyzické osoby

_jméno, příjmení a titul osoby
_orgány Jihočeského kraje
vykonávající činnost statutárního
_kontrolní orgány
organu či zástupce právnické
_účastníci zadávacího řízení
osoby a fyzické osoby podnikající,
IČO, DIČ, adresa
_ jméno, příjmení, titul, datum
narození, místo trvalého pobytu,
číslo bankovního účtu, výpis z RT fyzické osoby

10 let

0901, 0920, 0923, 0945, 0955,
0957, 0974

osoby, které podaly podání
veřejnému ochránci práv

jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu,
adresa bydliště, adresa pro
doručování
jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo, adresa bydliště,
telefon

veřejný ochrance práv a jeho
kancelář

5 let po vyřízení

_orgány Jihočeského kraje
_kontrolní orgány
_osoby dotčené příslušnou věcí

10 let

0901, 0920, 0921, 0923, 0924,
0925, 0927, 0928, 0929, 0930,
0931, 0932, 0945, 0955, 0960,
0961, 0974
0901, 0920, 0923, 0945, 0955,
0957, 0974

jméno, příjmení, datum narození
(rodné číslo pro účely katastru
nemovitostí), adresa místa trvalého
pobytu, adresa pro doručování,
IČO, DIČ, informace o zápisu v ŽR
nebo v OR či jiném rejstříku,
bankovní spojení
_jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu fyzické
osoby
_jméno, příjmení a titul osoby
vykonávající činnost statutárního
organu či zástupce právnické
osoby a fyzické osoby podnikající,
IČO, DIČ, adresa

smluvní strany

po dobu trvání
smluvního vztahu a
dále 5 let

0901, 0920, 0923, 0945, 0955,
0957, 0974

_stěžovatelé
_petenti
_osoby napadené stížností
_orgány činné v trestním řízení
_jiné orgány veřejné správy – v
případě, že jsou kompetentní k
vyřízení

5 let

0901, 0920, 0974

žadatel: jméno, příjmení,
datum narození, adresa místa
trvalého pobytu nebo, není-li
přihlášena k trvalému pobytu,
adresa bydliště a adresu pro
doručování, liší-li se od adresy
místa trvalého pobytu nebo
bydliště, elektronická adresa,
datová schránka

_žadatelé o informace a jejich
zástupci
_správní orgány provádějící
přezkum rozhodnutí
_správní soudy

5 let

0901, 0920, 0921, 0923, 0924,
0925, 0927, 0928, 0929, 0930,
0931, 0932, 0945, 0955, 0957,
0960, 0961, 0974

Příprava podkladů a materiálů pro jednání
orgánů Jihočeského kraje (RK, ZK) v
souladu se zákonem č. 129/2000 Sb.

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích čl. 6 odst. 1
písm. c)

osoby dotčené příslušnou věcí

Evidence smluv uzavíraných Jihočeským
krajem, příprava a posuzování smluv, pro
jednání o uzavření, změně nebo plnění
smlouvy podle zákona č. 129/2000 Sb. a
dle příslušné vnitřní normy

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích čl. 6 odst. 1
písm. b)

_osoby vykonávající činnost
statutárního organu či zástupce
právnické osoby
_ fyzické osoby podnikající
_ fyzické osoby

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona
č. 500/2004 Sb., a petic podle zákona č.
85/1990 Sb. a podle pravidel pro přijímání a
vyřizování petic a stížností

zákon č. 500/2004 Sb. , správní čl. 6 odst. 1
řád
písm. c), e)
zákon č. 85/1990 Sb., o právu
petičním

_stěžovatelé
_osoby napadené stížností
_petenti

Vyřizování žádostí o informace podle
zákona o svobodném přístupu k informacím
v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb. vč.
rozhodování o odmítnutí těchto žádostí

zákon č. 106/1999 Sb., o
čl. 6 odst. 1
svobodném přístupu k
písm. c), e)
informacím
zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád

_žadatelé o informace a jejich
zástupci
_dotčené osoby

Evidence přijaté a poskytnuté veřejné
finanční podpory včetně podpory malého
rozsahu (de minimis) podle zákona č.
215/2004 Sb.

zákon č. 215/2004 Sb., o
úpravě některých vztahů v
oblasti veřejné podpory

čl. 6 odst. 1
písm. b)

poskytovatel nebo příjemce veřejné
finanční podpory

titul, jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu nebo adresa
bydliště nebo adresa pro
doručování, rodné číslo, kontakt
(tel., fax, e-mail, datová schránka),
plátce DPH, IČ, úpadek - dle
příslušných právních předpisů

Výběrová řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkových
organizací Jihočeského kraje

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník čl. 6 odst. 1
práce
písm. c)
zákon č. 129/2000 Sb., zákon o
krajích

uchazeči, kteří se přihlásili do
výběrového řízení

jméno, příjmení, titul, datum
Jihočeský kraj
narození, místo trvalého pobytu,
dosažené vzdělání, průběh
předchozích zaměstnání, zdravotní
způsobilost pro pracovní místo
ředitele, trestní bezúhonnost

5 let

0901, 0920, 0923, 0945, 0955,
0957, 0974

Zajištění pracovně-právních a obdobných
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník čl. 6 odst. 1
vztahů a všech povinností s nimi spojených práce;
písm. c), f)
u ředitelů příspěvkových organizací JČK
zákon č. 129/2000 Sb., zákon o
krajích

ředitelé příspěvkových organizací

_jméno, příjmení, datum narození, nejsou
adresa bydliště, pracovní zařazení,
kontaktní údaje
_další údaje rozhodné pro zajištění
pracovně-právních a obdobných
vztahů a všech povinností s nimi
spojených

až 50 let (dle
spisového a
skartačního řádu)

0901, 0920, 0923, 0945, 0955,
0974

Prvoinstanční rozhodování ve správním
řízení o přestupku dle zákonů č. 372/2011
Sb., č. 373/2011 Sb., č. 374/2011 Sb., č.
167/1998 Sb., č. 255/2012 Sb., č. 285/2002
Sb., č. 65/2017 Sb., č. 250/2016 Sb., č.
251/2016 Sb., č. 500/2004 Sb.

zákon č. 372/2011 Sb., o
čl. 6 odst. 1
zdravotních službách
písm. c)
zákon č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních
službách
zákon č. 374/2011 Sb., o ZZS
zákon č. 500/2004 Sb. , správní
řád
zákon č. 167/1998 Sb., o
návykových látkách
zákon č. 255/2012 Sb. , o
kontrole
zákon č. 285/2002 Sb. , o
darování, odběrech a
transplantacích tkání
zákon č. 65/2017 Sb., o
ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek
zákon č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich
zákon č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích

_účastníci řízení
_svědci
_znalci
_osoby, jejichž osobní a citlivé údaje
jsou shromažďovány v souvislosti s
řízením o přestupku

jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu, kontaktní adresa, datum
narození, popř. údaje v rozsahu
stanoveném uvedenými zákony
(osobní a citlové údaje o fyzických
osobách)

_účastníci řízení
10 let
_osoby oprávněné nahlédnout
do spisové, případně
zdravotnické dokumentace na
základě zákona
_orgány rozhodující o odvolání a
provádějící přezkum rozhodnutí
nebo obnovu řízení
_osoba přímo postižená
spácháním přestupku

0901, 0920, 0921, 0924, 0925,
0927, 0928, 0929, 0930, 0931,
0932, 0960, 0961, 0974

Přezkoumání lékařských posudků dle
zákona č. 373/2011 Sb.

zákon č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních
službách
zákon č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách

_účastníci řízení (posuzované
osoby, zaměstnavatelé posuzované
osoby, poskytovatelé zdravotních
služeb)
_znalci-odborníci
_osoby, jejichž osobní a citlivé údaje
jsou shromažďovány v souvislosti s
přezkoumáním lékařských posudků

_jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu, kontaktní
adresa
_údaje obsažené ve zdravotnické
dokumentaci posuzované osoby
_citlivé údaje např. zdravotní stav

_osoby oprávněné nahlédnout
do spisové dokumentace na
základě zákona (zejm.
posuzované osoby,
zaměstnavatelé posuzovaných,
poskytovatelé zdravotních
služeb)
_znalci-odborníci
_soudy
_PČR

0901, 0920, 0921, 0927, 0929,
0974

čl. 6 odst. 1
písm. c)

_ČR:subjekty veřejné správy (na 10 let
základě zvláštního zákona),
subjekty, které prokáží právní
zájem, soudy
_zahraniční subjekty:subjekty
veřejné správy subjekty, které
prokáží právní zájem, soudy

10 let

0901, 0920, 0923, 0945, 0955,
0957, 0974

Udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb podle zákona č.
372/2011 Sb., změny, odejmutí, zánik
(změna, zrušení registrace), povolení k
poskytování zdravotních výkonů mimo
zdravotnická zařízení

zákon č. 372/2011 Sb., o
čl. 6 odst. 1
zdravotních službách
písm. c)
zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád

_účastníci řízení
_osoby, jejichž osobní a citlivé údaje
jsou shromažďovány v souvislosti se
správním řízením, popř. zánikem
oprávnění či zrušením registrace

_jméno, příjmení, datum narození a
adresa trvalého pobytu),
__r.č., místo narození, rodné
příjmení pro účely rejstříku trestů
_citlivé údaje např. zdravotní stav
_údaje k prokázání splnění
podmínek pro udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb dle
zákona č. 372/2011 Sb.

Zajištění (převzetí, předání, archivace)
zdravotnické dokumentace po zaniklých
(zrušených) poskytovatelích zdravotních
služeb dle zákona č. 372/2011 Sb.

§ 57 a násl. zákona č. 372/2011 čl. 6 odst. 1
Sb., o zdravotních službách
písm. c)
vyhláška č.98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci

pacienti

_údaje obsažené ve zdravotnické
dokumentaci dle vyhl. č. 98/2012
Sb. (zejm. adresní a identifikační
údaje, citlivé údaje - zejm.
zdravotní stav)

Vyřizování stížností a podnětů na
poskytování zdravotní péče dle zákona č.
372/2011 Sb., č. 373/2011 Sb. a č.
500/2004 Sb.

zákon č. 372/2011 Sb. ,o
zdravotních službách (zejm.
souhlas subjektu údajů s
poskytnutím zdravotnické
dokumentace)
zákon č. 373/2011 Sb. , o
specifických zdravotních
službách
zákon č. 500/2044 Sb., správní
řád

čl. 6 odst. 1
písm. a)
-poskytnutí
zdravotnické
dokumentace
čl. 6 odst. 1
písm. c)

_stěžovatelé
_pacienti
_znalci-odborníci
_další osoby, jejichž osobní a citlivé
údaje jsou shromažďovány v
souvislosti se šetřením stížností a
podnětů

adresní a identifikační údaje, citlivé
údaje např. zdravotní stav, popř.
další osobní a citlivé údaje v
rozsahu stanoveném příslušnými
zákony, popř. údaje obsažené ve
zdravotnické dokumentaci dle vyhl.
č. 98/2012 Sb.

_osoby, jichž se stížnosti týkají, 10 let
stěžovatelé, fyzické osoby,
poskytovatelé zdravotních služeb
a sociálních služeb
_znalci - odborníci
_další členové znalecké komise
_PČR, soudy
_obce, správní orgány
_zdravotní pojišťovny
_Česká lékařská, lékárenská a
stomatologická komora,
_další osoby vymezené
zákonem č. 372/2011 Sb.

0901, 0920, 0921, 0924, 0925,
0927, 0928, 0929, 0930, 0931,
0932, 0960, 0961, 0974

čl. 6 odst. 1
písm. b), c)

_žadatel
_uchazeč
_další osoby, jejichž osobní a citlivé
údaje jsou shromažďovány v
souvislosti s výběrovým řízením

_jméno, příjmení, datum narození a
adresa trvalého pobytu, kontaktní
adresa, _další osobní a citlivé
údaje rozhodné pro uzavření
smlouvy se zdravotními
pojišťovnami

_poskytovatelé zdravotních
služeb
_uchazeči,
_zdravotní pojišťovny
_česká lékařská a
stomatologická komora
_zástupci profesních organizací
_přizvaní odborníci
_obce
_veřejnost

0001, 0920, 0921, 0927, 0929,
0931

Výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zákon č. 48/1997 Sb., o
zdravotními pojišťovnami dle zákona č.
veřejném zdravotním pojištění
48/1997 Sb.

_účastníci řízení
_subjekty dle zákona č.
372/2011 Sb. (zdravotní
pojišťovny, finanční úřad, SUKL,
OSSZ, Česká lékařská,
lékárenská a stomatologická
komora, KHS)
_orgány rozhodující o odvolání
_NRPZS (a propisem do ROS),
NRZP
_soudy
_PČR
osoby vymezené zákonem č.
372/2011 Sb. (zejm.
poskytovatelé zdravotních
služeb, pacienti, Státní archiv
Třeboň)

10 let od zrušení oprávnění
0901, 0920, 0921, 0928, 0929,
0930, 0931, 0960, 0961, 0974

5 až 100 let dle
0901, 0920, 0921, 0924, 0925,
specifických
0974
podmínek
stanovených ve
vyhlášce č. 98/2012
Sb.

20 let

Odvolací řízení o přestupku dle zákona č.
500/2004 Sb., č. 250/2016 Sb. v návaznosti
na zákon č. 251/2016 Sb.(popř. č. 200/1990
Sb.), č. 65/2017 Sb., č. 167/1998 Sb.,
č.164/2001 Sb., č.373/2011 Sb., č.
378/2007 Sb. a č. 268/2014 Sb.

zákon č. 500/2004 Sb., správní čl. 6 odst. 1
řád
písm. c)
zákon č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich
zákon č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích
zákon č. 200/1990 Sb.,
přestupkový zákon
zákon č. 65/2017 Sb., o
ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek
zákon č.167/1998 Sb., o
návykových látkách
zákon č. 164/2001 Sb.,
lázeňský zákon
zákon č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních
službách
zákon č. 378/2007 Sb., o
léčivech
zákon č. 268/2014 Sb., o
zdravotnických prostředcích

_účastníci řízení
_svědci, popř. další osoby, jejichž
osobní a citlivé údaje jsou
shromažďovány v souvislosti s
odvolacím řízením

jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu, kontaktní adresa), popř.
údaje v rozsahu stanoveném
uvedenými zákony (osobní a citlivé
údaje o fyzických osobách)
citlivé údaje - např. zdravotní stav

_účastníci řízení
_obce
_osoba přímo postižená
spácháním přestupku

10 let

0901, 0920, 0921, 0927, 0929,
0960, 0961, 0974

Hlášení o ztrátě odcizení razítka
zákon č. 500/2004 Sb., správní čl. 6 odst. 1
poskytovatele zdravotních služeb, tiskopisů řád
písm.e)
receptů dle zákona č. 500/2004 Sb.

_poskytovatelé zdravotních služeb
_ pacienti

_jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu, kontaktní adresa)
_citlivé údaje - medikace

_lékárny
_krajské úřady

5 let

0901, 0920, 0924, 0925, 0974

Úhrada nákladů spojených s likvidací léčiv
dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

zákon č. 378/2007 Sb., o
léčivech

čl. 6 odst.1
písm. c)

poskytovatelé zdravotních služeb

jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu, kontaktní adresa

Ministerstvo financí

10 let

0901, 0920, 0923, 0924, 0925,
0945, 0955, 0974

Výkon veřejnosprávní kontroly příjemců
veřejné finanční podpory a zřízených
organizací

zákon č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční
kontrole)
zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

čl.6 odst.1
písm. c)

_kontrolované osoby
_zaměstnanec příjemce dotace
_zaměstnanec příspěvkové
organizace

jméno, příjmení, adresa trvalého
_poskytovatel veřejné podpory
pobytu, kontaktní adresa, vzdělání, _finanční orgán
zdravotní pojišťovna, mzda

10 let; u finanční
0901, 0920, 0974, 0923, 0955
podpory z vnějších
zdrojů dle podmínek
dotačního programu

Zajištění pracovně-právních a obdobných
vztahů s externisty

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník čl. 6 odst. 1
práce
písm. c)

externisté na DPP

50 let

0901, 0920, 0974, 0923, 0945,
0955, 0957

Řízení o přestupku (správním deliktu)

zákon č. 372/2011 Sb., § 117
čl.6 odst.1
odst.2, pís. i), § 45 odst. 2 písm. písm. c)
l), o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)

účastníci řízení

jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu, kontaktní adresa, bankovní
spojení
jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu, kontaktní adresa, popř.
údaje v rozsahu stanoveném
uvedenými zákony (údaje o
fyizických osobách)

0901, 0920, 0974, 0923, 0945,
0955

Náhrady nákladů spojených s preventivními
opatřeními zabraňujícími
vzniku, rozvoji a šíření onemocnění
tuberkulózy

zákon č. 258/2000 Sb., o
čl.6 odst.1
ochraně veřejného zdraví a o
písm. c)
změně některých souvisejících
zákonů
vyhl. č. 224/2002 Sb., kterou se
stanoví rozsah činnosti
zdravotnických zařízení v
oblasti

_příjemci prostředků ze SR
_zaměstnanci

_účastníci řízení
10 let
_osoby oprávněné nahlédnout
do spisové dokumentace na
základě zákona
_orgány rozhodující o odvolání a
provádějící přezkum rozhodnutí
nebo obnovu řízení
_administrující odbor
10 let
_Ministerstvo financí

jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu, kontaktní adresa, mzda a
způsoby odměňování

KÚ

0901, 0920, 0974, 0923,0945,
0955

Poskytování dotací

zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidelch
územních rozpočtů

čl.6 odst.1
písm. b), c)

Kontrolní činnost dle zákona č. 255/2012
Sb., č.372/2011 Sb.,č.373/2011 Sb.,
č.167/1998 Sb., č.129/2000 Sb., č.
128/2000 Sb.

zákon č. 255/2012 Sb., o
čl. 6 odst. 1
kontrole
písm. e), c)
zákon č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách
zákon č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních
službách
zákon č. 167/1998 Sb., o
návykových látkách
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

statutární zástupce žadatele

jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu

_orgány poskytovatele
_Ministerstvo zdravotnictví
_Ministerstvo financí,

10 let; u finanční
0901, 0920, 0974, 0923, 0945,
podpory z vnějších 0955, 0957
zdrojů dle podmínek
dotačního programu

_kontrolované osoby
_pacienti
_účastníci řízení
_svědci (přestupky)
_znalci-odborníci
_povinné osoby, popř. další osoby,
jejichž osobní a citlivé údaje jsou
shromažďovány v souvislosti s
kontrolní činností

adresní a identifikační údaje, citlivé
údaje - např. zdravotní stav, popř.
další údaje v rozsahu stanoveném
příslušnými zákony

_kontrolované subjekty
_poskytovatelé zdravotních
služeb a sociálních služeb
_stěžovatelé
_obce
_právnické osoby
_fyzické osoby
_PČR
_zdravotní pojišťovny
_Česká lékařská, lékárenská a
stomatologická komora

10 let

0901, 0920, 0921, 0924, 0925,
0927, 0928, 0929, 0930, 0931,
0932, 0960, 0961, 0974

