Zdroje získání osobních údajů:
 interní informační systémy/aplikace
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
Osobní údaje nejsou získávány přímo od subjektu
údajů.

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu
oprávněného zájmu správce.

Doba uchování osobních údajů:

po dobu stanovenou právními předpisy (např. vyhláška č. 98/2012 Sb. v případě zdravotnické dokumentace, zákon č.
378/2007 Sb. v případě léčivých přípravků, vyhláška č. 422/2016 Sb. v případě dokumentů týkajících se radiační ochrany
apod.)

Další informace:

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.
neprobíhá

Předávání osobních údajů do třetích
zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na
přístup k OÚ

právo na
výmaz

právo na
opravu



viz pozn.




Osobní údaje nejsou standardně využívány pro zajištění jiného účelu zpracování osobních údajů, mohou být však využity při
zajištění agend Právního oddělení jako Přijímání a vyřizování žádostí o vyhotovení kopie ZD, popř. žádostí soudů a dalších
subjektů na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacientů..

Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na omezení
právo na
právo vznést
zpracování
přenositelnost
námitku


X

 viz pozn.
(pouze pro
obecné osobní
údaje zpracované
na základě čl.9
odst. 2j) GDPR)

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. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje. Právo vznést námitku lze uplatnit dle podmínek daných článkem 21 odst. 6) GDPR.
**dle Spisového řádu MOÚ
* Článek 9 odst. 2 GDPR:
j) zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1

