Informace o zpracování osobních údajů v MOÚ
dle ustanovení čl. 13 a následující 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“)

Informace pro dobrovolníky v MOÚ
Dobrovolnický program vznikl v Masarykově onkologickém ústavu v roce 2004, jako snaha o zlepšení poskytované péče našim
pacientů, pro zpříjemnění pobytu po dobu hospitalizace, motivace pro zapojení se do dění v MOÚ, poznávání nového. Projekt se
uskutečňuje za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, darů od sponzorů a vedení ústavu.
Tyto informace slouţí k zajištění plné a transparentní informovanosti dobrovolníků, jako subjektu údajů, o zpracování osobních
údajů Masarykovým onkologickým ústavem, jakoţto správcem osobních údajů, který je zpracovává pro účely zajištění fungo vání dobrovolnického programu.
Na ţádost dobrovolníka je MOÚ povinen prokázat potřebnost poţadovaných osobních údajů.
1. JMÉNO A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ:
■ Masarykův onkologický ústav (dále jen jako „správce“), Ţlutý kopec 7, 656 53 Brno, IČO: 00209805, identifikátor datové

schránky: 7vqnyc6
■ Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Iveta Relichová, dpo@mou.cz, telefon: 543 134 120
2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBROVOLNÍKŮ:
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu za účelem: zajištění fungování dobrovolnického programu v
MOÚ, řízení a evidence dobrovolnické činnosti a všech povinností s tím spojených tedy:
■ zajištění registrace dobrovolníka (vyplnění registrační karty);
■ zajištění potřebných interních školení;
■ uzavření dohody o dobrovolnické činnosti;
■ zajištění identifikace dobrovolníka.

Právním základem zpracování je:
■ plnění právní povinnosti, která se na MOÚ vztahuje (zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické sluţbě, ve znění pozdějších

předpisů a Věstník MZČR č. 6/2009 - Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů)
■ uzavření a plnění smlouvy za účelem uzavření a plnění dohody o dobrovolnické činnosti
■ oprávněný zájem MOÚ: ochrana osob a majetku; ochrana před zneuţitím sluţeb;

3. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBROVOLNÍKŮ:
Interní příjemce:
Externí příjemce:

Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků - vedoucí Dobrovolnického centra
-

4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍJEMCI VE TŘETÍ ZEMI NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI:
Osobní údaje dobrovolníků nejsou předávány do zahraničí ani mezinárodním organizacím.

5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBROVOLNÍKŮ:
Doba uchování stanovená Spisovým řádem MOÚ je pro:
• záznamy související s registrací a s činností dobrovolníka v MOÚ

max. 5 let

Doba uchování není určena obecně závazným právním předpisem.
6. PRÁVA DOBROVOLNÍKŮ, KTERÉ SE TÝKAJÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máte právo poţadovat od správce přístup k osobním údajům, které se Vás týkají jako subjektu údajů, na jejich opravu anebo
omezení zpracování. Právo na výmaz můţete uplatnit dle podmínek stanovených v článku 17 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů. Právo na přenositelnost osobních údajů je uplatnitelné pouze pro data získaná za účelem uzavření a plnění
smlouvy a zpracovávaná automatizovaně. Vaše právo na vznesení námitky se vztahuje pouze na osobní údaje zpracovávané z
důvodu oprávněného zájmu MOÚ.
Máte právo podat stíţnost 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.
Ţádost o uplatnění svých práv podávejte dle pokynů na: https://www.mou.cz/osobni-udaje-zpracovavane-v-mou/t4995.
7. DALŠÍ INFORMACE PRO DOBROVOLNÍKY:
Osobní údaje jsou získávány přímo od dobrovolníků. Poskytnutí osobních údajů z důvodu provádění dobrovolnické činnosti v
MOÚ je povinné a nezbytné pro splnění zákonných povinnosti, které se na MOÚ vztahují, důsledkem neposkytnutí osobních
údajů je nemoţnost přihlášení a účasti v dobrovolnickém programu MOÚ.
Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rozsahu nutném pro dosaţení stanoveného primárního účelu a souvisejících účelů
zpracování.
Osobní údaje jsou vedeny v listinné (manuální)/elektronické (automatizované) podobě. Automatizované rozhodování včetně
profilování, které by mohlo mít dopad na vaše práva, se při automatizovaném zpracování vašich údajů neprovádí.
Více informací o zpracování osobních údajů a o vašich právech, které souvisejí se zpracováním osobních údajů, naleznete na:
www.mou.cz v části „Ochrana osobních údajů“ a v části „Zpracování osobních údajů - Odbor nelékařských zdravotnických
pracovníků“, příp. mohou být poskytnuty koordinátorem projektu dobrovolnictví v MOÚ.

