Tento dokument bude pravidelně aktualizován (verze č. 02.2019, platnost ode dne 1. 5. 2019).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
Zajištění agendy vzdělávání lékařských a nelekářských zdr. prac. včetně akreditací oborů, stáží, rezidenčních míst
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění pořádání odborných seminářů a konferencí
 žádosti o akreditace vzdělávacích oborů
 zajištění schválení rezidenčních míst
 zajištění stáží
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence

 povinné (smluvní požadavek, zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zajištění vzdělávání,
stáží, vystavení účetních dokladů.

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:



zajištění návazných úkolů souvisejících se
zdravotní péčí dle zřizovací listiny
přímý marketing*** - podpora přístupu odborné
veřejnosti k informacím o vzdělávacích akcích se
zaměřením na rozvoj oboru

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

5 let **
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

Jiný účel zpracování:

Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy zpracování účetnictví (EO).
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


(pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a za
účelem splnění
smlouvy nebo
poskytnuté na základě
souhlasu)

právo vznést
námitku


(pouze pro údaje
zpracované na základě
oprávněného
zájmu***)

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

právo odvolat
souhlas


(pouze pro údaje
zpracované na
základě
souhlasu)

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.
**dle Spisového řádu MOÚ
***pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovány.

