KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)(dále jen nařízení GDPR):

I. Správce osobních údajů
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, (dále jen „KHS“),
jakož to správní úřad zřízený zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000
Sb.), je správcem Vašich osobních údajů.

II. Kontaktní údaje správce osobních údajů
Kontakt:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 74/6
779 00 Olomouc
IČ: 71009248
Elektronická adresa:epodatelna@khsolc.cz / ID: 7zyai4b / Web:www.khsolc.cz
Tel.:585 719 111

III. Účely zpracování a právní základ pro zpracování
KHS zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými v nařízení
GDPR. Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné
při výkonu veřejné moci a pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Vaše
osobní údaje jsou zpracovávány ze strany KHS, jakož to orgánu veřejné moci, vždy na
základě zákona, jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., ale i o řadu dalších právních
předpisů ČR či přímo použitelných předpisů Evropské unie.
Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný
popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend KHS je uveden zde:
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KHS může být, ve smyslu nařízení GDPR, jak správcem, tak i zpracovatelem Vašich
osobních údajů. KHS je správcem v případě, kdy sama určuje účely a prostředky zpracování
osobních údajů, resp. pokud jí tento účel a prostředky ukládá zákon. Zpracovatelem je KHS
za situace, kdy provádí činnosti zpracování pro jiného správce, který může být definován
přímo zákonem.
KHS rovněž zpracovává na základě právních předpisů a v zájmu plnění povinností správce
údajů jako zaměstnavatele osobní údaje o zaměstnancích a státních zaměstnancích (zejména
jde o osobní údaje obsažené v personálních spisech a mzdové agendě KHS), jakož to údaje
získané v rámci výkonu personální činnosti, včetně výběrových řízení.
KHS dále zpracovává osobní údaje za účelem naplnění zákonné povinnosti. Zpracovávání
osobních údajů je pro KHS nezbytné pro splnění právních povinností, které se na KHS jako
správce osobních údajů vztahují, resp. je nezbytné pro splnění úkolů prováděných ve
veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci, kterou je KHS jako správce osobních údajů
pověřena.
Osobní údaje v rámci této činnosti KHS získává zejména od osob zúčastněných na státní
kontrole (kontrolované a povinné osoby dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů a při dalších úředních úkonech (jednání, místní šetření,
šetření nemocí z povolání, epidemiologická šetření, a jiné), dále od osob, které učinily vůči
KHS podání (žádosti, podněty, návrhy, právní úkony v rámci správních řízení či postupů (od
účastníků správních řízení, od jiných orgánů státní moci v rámci úřední součinnosti, od
subjektů, které mají stanovenou právní povinnost předávat KHS informace o určitých
osobách, z veřejných rejstříků, evidencí a seznamů, od zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání,
atd. Tyto osobní údaje je KHS oprávněna zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.
KHS získává osobní údaje rovněž v rámci zajištění běžného provozu a chodu KHS, kdy se
jedná o osobní údaje poskytnuté od smluvních subjektů zejména v rámci dodávek zboží a
služeb. Tyto údaje získává KHS na základě dobrovolnosti smluvních partnerů
v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a zpracovává je na základě souhlasu
subjektů osobních údajů vyjádřeného v dané smlouvě.
Vedle osobních údajů, jejichž zpracovávání je založeno na jasném právním základě či
výslovném souhlasu subjektů údajů, zpracovává KHS i některé osobní údaje subjektů
z důvodu oprávněných zájmů správce, jeho nadřízeného orgánu nebo jiné třetí osoby.
Takovým oprávněným zájmem je zpravidla nezbytnost získání a zpracování osobních údajů
z důvodu veřejného zájmu v oblasti ochrany veřejného zdraví (např. epidemiologická data,
statistická data, data nezbytná pro zdravotní politiku státu, apod.)
V případě, že jsou takto získané osobní údaje předávány ze strany KHS třetímu subjektu
z důvodu plnění příkazů a povinností na základě subordinace ve státní správě v elektronické
formě (např. národní registry jako je KaPr, PiVo, IS HVY apod.), vystupuje KHS jako
správce osobních údajů jen pokud jde o jejich fyzickou podobu (v papírové podobě, na
nosičích dat uchovávaných na KHS apod.), zatímco ve vztahu k třetí straně, jíž jsou osobní
údaje a data povinně elektronicky předávána, plní KHS jen roli zpracovatele osobních údajů
(správcem předaných údajů v elektronických systémech jsou ty subjekty, které údaje vyžadují
a následně je zpracovávají z titulu své činnosti).
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IV. Kategorie osobních údajů
Mezi osobní údaje, které je KHS oprávněna shromažďovat a zpracovávat patří zejména:
 Adresní a identifikační údaje;
 Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost;
 Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi;
 Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku
Jedná se například o:
 Adresa místa trvalého pobytu;
 Adresy předchozích míst trvalého pobytu;
 Datová schránka;
 Datum narození;
 Datum, místo, okres a stát uzavření manželství;
 Datum, místo, okres a stát vzniku partnerství;
 Doklady o důchodu;
 Doklady o vzdělání;
 Doručovací adresa;
 Email;
 Invalidita, zdravotní znevýhodnění;
 Jméno, popřípadě jména;
 Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte;
 Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo
partnera;
 Místo a okres narození;
 Místo pobytu;
 Obsah rozsudku soudu;
 Omezení svéprávnosti;
 Platový výměr;
 Podpis;
 Pohlaví;
 Popisné údaje na záznamovém zařízení: vzhled, činnost, doba, audio záznam;
 Předchozí zaměstnavatel;
 Rodinný stav;
 Rodné číslo;
 Stát narození;
 Státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a
data jejich nabytí nebo pozbytí;
 Státní příslušnost;
 Telefon;
 Titul;
 Trvalé bydliště;
 Údaje o opatrovníkovi;
 Údaje o oprávněné osobě;
 Údaje o osvojenci;
 Zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu;
 Zdravotní pojišťovna;
 Zdravotní prohlídky a další údaje.
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V. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je
nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany
KHS nezpracovává žádné osobní údaje, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jejím
oprávněným zájmem.

VI. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
KHS je dle čl. 37 odst. 1. písm. a) nařízení GDPR orgánem veřejné moci, a jako taková má
povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato pozice je dle metodického
vedení Ministerstva zdravotnictví jednotně zřízena pro krajské hygienické stanice, a to
v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR – oddělení interního auditu, kdy pověřencem pro
ochranu osobních údajů Ministerstva zdravotnictví je Ing. Tereza Pavlíčková, vedoucí
oddělení interního auditu, tel.: +420 224 972 457, e-mail: oia@mzcr.cz.
Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech
záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle
obecného nařízení GDPR.

VII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů předává KHS třetím subjektům výhradně v případech, kdy jí to tak ukládá zákon,
výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez
souhlasu fyzické osoby mohou být poskytnuty třetím subjektům osobní údaje, které
vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jejím funkčním nebo pracovním zařazení.
V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány
výhradně na základě a v rozsahu tohoto souhlasu.

VIII. Předávání osobních údajů do zahraničí
Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné Vaše osobní údaje s výjimkou případů,
kdy tak stanoví zákon, např. v rámci projektů Ministerstva zdravotnictví ČR, Evropské unie,
Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace spojených národů (OSN).

IX. Doba pro ukládání osobních údajů
KHS zpracovává osobní údaje subjektů po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich
zpracování.
Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy – zejména zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a po dobu stanovenou ve Spisovém řádu KHS, který obsahuje skartační
a archivační lhůty pro jednotlivé druhy dokumentů, zpracovaných či přijatých na KHS. Po
uplynutí těchto lhůt mohou být dokumenty obsahující osobní údaje subjektů uchovávány
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nadále jen z důvodu nezbytnosti k plnění úkolů KHS stanovených právními předpisy,
zejména z důvodu oprávněného zájmu na ochranu veřejného zdraví.
U smluvních vztahů KHS uchovává osobní údaje vždy po dobu trvání smlouvy. Po ukončení
smluvního vztahu či závazků z nich vyplývajících nebo souvisejících jsou osobní data uložena
po dobu stanovenou ve Spisovém řádu KHS, popřípadě po delší dobu, která je vyžadována
v příslušných platných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob.
U osobních údajů, které byly KHS poskytnuty s nutným předchozím souhlasem subjektu
údajů, jsou data uchovávána po dobu stanovenou v platném Spisovém řádu KHS nebo do
doby odvolání souhlasu subjektem souhlasu.

X. Zdroj zpracovávaných osobních údajů
KHS získává Vaše osobní údaje v rámci své věcné působnosti z následujících zdrojů:
 Osobní údaje poskytnuté přímo fyzickou osobou (např. v případě žádostí, stížností,
podnětů, návrhů, sdělení a jiných podání)
 Osobní údaje získané od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak
určí zvláštní právní předpis (např. v případech výkonu státního zdravotního dozoru dle
zákona č. 258/2000 Sb., v případech přestupkového řízení, v případech soudních
řízení apod.)
 Osobní údaje získané z veřejných zdrojů v případě, kdy je KHS v rámci své věcné
působnosti povinna ověřit některé údaje (např. Obchodní rejstřík, Živnostenský
rejstřík, Registr ekonomických subjektů, údaje z katastru nemovitostí, insolvenční
rejstřík, apod.)
 KHS nezískává žádné Vaše osobní údaje z neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou
např. sociální sítě (Facebook, Twiter, atd.)

XI. Práva subjektů osobních údajů
Subjekt osobních údajů má právo obrátit se kdykoliv na KHS, jakož to správce osobních
údajů, a dále na pověřence pro ochranu osobních údajů a uplatnit své právo na:
 informace a přístup ke zpracování osobních údajů
 výmaz osobních údajů
 opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
 omezení zpracování osobních údajů
 vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
 přenositelnost vybraných osobních údajů.
Uvedená práva samozřejmě nelze uplatňovat absolutně, vždy bude nutné posuzovat každý
případ individuálně a s ohledem na omezení uplatnění daného práva stanovená nařízením
GDPR.
Subjekt osobních údajů má rovněž právo podat stížnost ve věci ochrany osobních údajů a
dodržování nařízení GDPR ze strany KHS u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ).
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