Tento dokument bude pravidelně aktualizován (verze č. 01.2019, platnost ode dne 21. 8. 2019).
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY VEDENÍ BANKY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU V MOÚ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 uchování vzorků v Bance biologického materiálu


vyšetření vzorku z Banky biologického materiálu

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 prostřednictvím požadavkového listu (žádanka,
průvodka)

 dobrovolné (na základě souhlasu s uchováním
nevyužitých zbytků vzorků vyžadovaného zákonem)

 zajištění návazných úkolů souvisejících se zdravotní péčí
dle zřizovací listiny (systematický rozvoj vědy a výzkumu
nejen v Masarykově onkologickém ústavu)

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování (pro potřeby lékařské vědy a výzkumu), kromě následujících výjimek: 5 let (
žádanky o vyšetření) **
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.
Dochází k předávání osobních údajů do třetích zemí pro potřeby lékařské vědy a výzkumu (uvedené se netýká osobních údajů, které
by mohly pacienty identifikovat- při předávání biologického materiálu a dat mimo MOÚ se používá kódování).
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy organizace systémového rozvoje vědy a výzkumu na všech zdravotnických a
laboratorních pracovištích nebo mimo MOÚ.
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
X



právo vznést
námitku

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování



Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

právo odvolat
souhlas
 X




Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR.
**dle Spisového řádu MOÚ

