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Základní ánformace o zéracovávání osobních údajů éoskyíované ve smyslu člK NO 
a následujících kařízení bvroéského éarlameníu a oady Ebr) OMNSLST9 o 
ochraně fyzáckČch osob v souváslosíá se zéracováním osobních údajů a o volném 
éohybu íěchío údajů a o zrušení směrnáce 9RL4SLbp Elbecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) 
 
 
Tyío ánformace jsou zéracovány v souladu s kařízením bvroéského éarlameníu a oady Ebr) 
OMNSLSTV ze dne OTK dubna OMNS o ochraně fyzáckČch osob v souváslosíá se zéracováním 
osobních údajů a o volném éohybu íěchío údajů a o zrušení směrnáce VRL4SLbp Edamo)K 
Cílem íohoío dokumeníu je éoskyínouí subjekíu údajů základní ánformace ke zéracování jeho 
osobních údajů v hrajské hygáenácké síanáce iábereckého kraje se sídlem v iábercá Edále jen 
„hep“)K mráoráíou hep je zajásíáí maxámální ochranu osobních údajů subjekíů údajůI 
svěřenČch hep na základě smlouvy nebo souhlasu čá na základě zákonaI kíerČ ío hep 
určujeI éřá jejách zéracováváníK 
 
 
NK pérávce osobních údajů: 
 
hrajská hygáenácká síanáce iábereckého kraje se sídlem v iábercá 
eusova NUSLS4 
4SM PN  iáberec s – hrásíáánov 
IČW TN MM VP MO 
 
blekíronácká adresaW sekreíaráaí@khslbcKcz 
TelKW  4UR ORP NNN  
 
eJéodaíelnaW éosía@khslbcKcz 
fa daíové schránkyW nfeaá4j 
tebW wwwKkhslbcKcz 
 
Územní éracovášíě v České iíéě 
ulK RK kvěína UNP 
4TM 4O Česká iíéa 
blekíronácká adresaW sekreíaráaíKcl@khslbcKcz 
TelW 4UT UOM MMN 
 
Územní éracovášíě v gabloncá nad kásou 
modhorská SO 
4SS MN gablonec kad kásou 
blekíronácká adresaW sekreíaráaíKjb@khslbcKcz 
TelKW 4UP PSU RNN 
 
Územní éracovášíě v pemálech 
he síadáonu OM4 
RNP MN pemály 
blekíronácká adresaW sekreíaráaíKse@khslbcKcz 
TelKW 4UN SOP SSN 
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OK mověřenec éro ochranu osobních údajů: 
 
gelákož je hep orgánem veřejné mocáI musí míí dle nařízení damo současně za účelem řádné 
ochrany osobních údajů určeného éověřence éro ochranu osobních údajůK Tuío funkcá 
zajášťuje hep svČm určenČm zaměsínancemK 
 
mověřenecW 

jgrK Šíěéánka Tomešová 
vedoucí oddělení érávního a konírolního 
hrajská hygáenácká síanáce iábereckého kraje se sídlem v iábercá 
eusova NUSLS4 
4SM PN  iáberec N 
IČW TN MM VP MO 
 
blekíronácká adresaW síeéankaKíomesova@khslbcKcz 
TelKW 4UR ORP NTM 
 
eJéodaíelnaW éosía@khslbcKcz 
fa daíové schránkyW nfeaá4j 
tebW wwwKkhslbcKcz 
 
Akíuální ánfoW   hííésWLLwwwKkhslbcKczLochranaJosobnáchJudajuJkhsJlkL 
 
PK Účel zéracování osobních údajů a érávní základ éro zéracování: 
 
hep zéracovává osobní údaje vČhradně v souladu s érávnímá íáíuly síanovenČmá v člK S odsíK 
N éísmK a)I  b)I  c)I  e)  a f)  nařízení damoI éříéadně v souladu s člK  V odsíK  O ésímK á)  nařízení 
damoK 
 
lsobní údaje zéracovává hep zejména jako orgán veřejné mocá na základě vČkonu 
éravomocí svěřenČch hep élaínČmá érávnímá éředéásyI reséK v souváslosíá s vČkonem 
těchío zákonnČch éravomocíK gedná se zejména o zákon čK ORULOMMM pbKI o ochraně veřejného 
zdraví a o změně někíerČch souvásejících zákonůI ve znění éozdějších éředéásůI ale á o řadu 
dalších érávních éředéásů Čo čá éřímo éoužáíelnČch éředéásů bvroéské unáeK mřehled 
érávních éředéásůI o kíeré hep zejména oéírá svou čánnosíI éodle náchž éracuje a éosíuéuje 
přá své úřední čánnosíáI lze nalézí zdeK 
 
ka základě érávních éředéásů a v zájmu élnění éovánnosíí sérávce údajů jako zaměsínavaíele 
hep zéracovává á osobní údaje o zaměsínancích a síáíních zaměsínancích Ezejména jde o 
osobní údaje obsažené v éersonálních séásech a mzdové agendě)I jakož á údaje získané 
v rámcá vČkonu éersonalásíáky Eúdaje v rámcá vČběrovČch řízení)K Účel zéracování osobních 
údajů je zákonnČI íedy vychází zejména ze shora uvedeného érávního základuI je síanoven 
buď éřímo érávem bvroéské unáeI nebo érávem České reéublákyK 
 
wéracování osobních údajů je v rámcá íéío čánnosíá hep nezbyíné éro sélnění érávních 
éovánnosííI kíeré se na hep jako sérávce osobních údajů vzíahujíI reséK je nezbyíné éro 
sélnění úkolů érováděnČch ve veřejném zájmu nebo éřá vČkonu veřejné mocáI kíerou je 
hep jako sérávce osobních údajů éověřenaK lsobní údaje v rámcá íéío čánnosíá získává hep 
zejména od osob zúčasíněnČch na síáíní konírole Ekonírolované osobyI éovánné osobyI 
příéadně éřázvané osoby) a éřá dalších úředních úkonech EjednáníI úkony éředcházející 
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koníroleI šeíření nemocí z éovoláníI eéádemáologácká šeíření aéodK)I dále od účasíníků 
sérávních řízeníI od jánČch orgánů veřejné mocá v rámcá úřední součánnosíáI od subjekíůI kíeré 
mají síanovenu érávní éovánnosí éředávaí hep ánformace o určáíČch osobáchI z veřejnČch 
rejsíříkůI evádencíI seznamůI od zaměsínanců a uchazečů o zaměsínání aídK Tyío osobní údaje 
může hep zéracovávaí a zéracovává bez souhlasu subjekíu údajůK s éříéadě zéracovávání 
osobních údajů éro sélnění úkolů érováděnČch ve veřejném zájmu nebo éřá vČkonu veřejné 
mocá má subjekí údajů z důvodů íČkajících se jeho konkréíní sáíuace érávo vznésí námáíku 
éroíá zéracování osobních údajůI kíeré se jej íČkají EčlK ON odsíK N damo)K 
 
lsobní údaje hep získává a zéracovává rovněž v rámcá zajášíění běžného érovozu a chodu 
hepI kdy se jedná o osobní údaje éoskyínuíé od smluvních subjekíů zejména v rámcá 
dodávek zboží a služebK Tyío údaje získává hep na základě dobrovolnosíá smluvních 
éarínerů v souváslosíá s jednáním o uzavření smlouvyK 
 
sedle osobních údajůI jejáchž získávání a zéracování je založeno na zákonném základě čá je 
nezbyíné éro sélnění smlouvyI zéracovává hep á někíeré osobní údaje subjekíů údajů 
z důvodu nezbyínosíá jejách zéracování éro účely oérávněnČch zájmů hep jako sérávce 
osobních údajůK TakovČm oérávněnČm zájmem je zejména zájem hep v oblasíá ochrany 
majeíku hepI ochrany éřed zneužáíímI éroíá éodvodůmI v oblasíá fyzáckéI fT a síťové 
bezéečnosíáK s íakovém éříéadě má subjekí údajů z důvodů íČkajících se jeho konkréíní 
sáíuace érávo vznésí námáíku éroíá zéracování osobních údajůI kíeré se jej íČkají EčlK ON odsíK 
N damo)K 
 
se vČjámečnČch éříéadech éak hep jako sérávce osobních údajů zéracovává osobní údaje na 
základě souhlasu subjekíů údajů se zéracováním jejách osobních údajůK 
 
4K mříjemcá nebo kaíegoráe éříjemců osobních údajů 
 
p osobnímá údajá subjekíů údajůI kíeré hep zéracováváI éracují a mají k nám éřísíué 
vČhradně zaměsínancá hep v rámcá élnění svČch éracovních čá služebních éovánnosííI éřá 
kíerČch je nuíné nakládaí s osobnímá údajá subjekíůI éouze však v rozsahuI kíerČ je v íom 
kíerém éříéadě nezbyínČI éřá dodržení veškerČch bezéečnosíních oéaíření a jen v rámcá 
vymezení koméeíencí jednoílávČch organázačních úívarů hepI reséK dle síuéně řízení v rámcá 
organázační sírukíuryK 
 
h někíerČm osobním údajům EnaéřK eéádemáologácká daíaI síaíásíácká daíaI daía nezbyíná éro 
zdravoíní éoláíáku síáíu aéodK) mohou míí éřísíué á ířeíí subjekíy z důvodu élnění éříkazů a 
éovánnosíí hep na základě subordánace ve síáíní sérávě v elekíronácké formě Eíyéácky se 
jedná o ízvK národní regásíry jako hamrI másoI fp esv aéodK)I nebo jde o éoskyíovaíele fT 
služeb a érodukíů EelekíronáckČ sysíém séásové a archávační službyI ízvK eJséásI éoskyíovaíel 
áníerneíovČch služeb éro hepI sysíém éro zéracování éersonální agendy sbjAI 
jánásíersívo vnáíra České reéubláky érosířednácívím fnformačního sysíému o síáíní službě 
aéodK)K s íakovém éříéadě má hep ochranu osobních údajů subjekíů ošeířenu v rámcá smluvK 
 
hep je éak v souladu s élaínČmá érávnímá éředéásy oérávněna nebo éřímoI bez souhlasu 
subjekíu údajůI éovánna éředávaí osobní údaje éříslušnČm orgánům síáíní sérávyI soudům a 
orgánům čánnČm v íresíním řízení za účelem élnění jejách éovánnosííI dále v éříéadech 
vČkonu rozhodnuííI éříéK á dalším osobám v rozsahu síanoveném érávnímá éředéásyK 
 
 



4 
 

RK aoba uložení osobních údajů 
 
lbecně lze řícáI že osobní údaje subjekíů údajů zéracovává hep éo dobu nezbyínou 
vzhledem k účelu jejách zéracováníK hep uchovává osobní údaje subjekíů údajů v souladu se 
zákonem čK 4VVLOMM4 pbKI o archávnácíví a séásové službě a o změně někíerČch zákonůI ve 
znění éozdějších éředéásůI a rovněž v souladu se péásovČm a skaríačním řádem hepI v němž 
jsou uvedeny skaríační a archávační lhůíy éro jednoílávé druhy dokumeníů obsahujících mámo 
jáné á osobní údajeK mo uélynuíí íěchío lhůí mohou bČí éříslušné dokumeníy obsahující osobní 
údaje subjekíů údajů uchovávány nadále jen z důvodu nezbyínosíá k élnění úkolů hep 
síanovenČch érávnímá éředéásyI zejména z důvodu oérávněného zájmu na ochraně veřejného 
zdravíK r osobních údajůI kíeré byly éoskyínuíy hep s éředchozím souhlasem subjekíu 
údajůI jsou daía uchovávána vedle shora uvedeného jen dokud nebyl odvolán subjekíem údajů 
souhlas se zéracováním jeho údajůK  
 
SK mráva subjekíu údajů íČkající se ochrany jeho osobních údajů 
 
pubjekí údajů má érávo kdykoláv se obráíáí na hep jakožío sérávce jeho osobních údajůI 
jakož á na síanoveného éověřence éro ochranu osobních údajůI a uélaínáí své érávo naW 
 
 a) ánformace a éřísíué ke zéracovávanČm osobním údajůmI 
 b) oéravu neéřesnČch osobních údajů nebo na doélnění neúélnČch osobních údajůI 
 c) vČmaz osobních údajů E„érávo bČí zaéomenuí“) éřá sélnění síanovenČch důvodůI 
 d) omezení zéracování osobních údajů ve vymezenČch éříéadechI 
 e) éřenosáíelnosí osobních údajůI 
 f) vznésí námáíku éroíá zéracování osobních údajůI 
 g) érávo nebČí éředměíem auíomaíázovaného rozhodováníI včeíně érofálováníI 
 
a další éráva éodle damoK rvedená éráva nelze uélaíňovaí absoluíněI vždy bude nezbyíné 
éosuzovaí každČ éříéad ándáváduálně a s ohledem na omezení uélaínění daného éráva 
síanovená éřímo nařízením damoK pvá éráva může subjekí údajů uélaínáí na hep Ekoníakíy 
uvedeny shora váz bod N)K píejně íak má subjekí osobních údajů érávo se na hep v éříéadě 
údajů zéracovávanČch na základě jeho souhlasu obraceí za účelem odvolání souhlasu se 
zéracováním osobních údajůK 
 
pubjekí údajů má rovněž érávo éodaí síížnosí ve věcá ochrany osobních údajů a dodržování 
nařízení damo ze sírany hep u éříslušného dozorového orgánuI kíerČm je Úřad éro ochranu 
osobních údajů Ese sídlem mélkK pochora OTI NTM MM mraha TI wwwKuoouKcz)K Tuío síížnosí 
může éodaí v éříéaděI že se domníváI že zéracováním osobních údajů dochází k éorušení 
damoK 
 
pvá éráva může subjekí údajů uélaínáí u hep formou éísemné žádosíá zaslané 
érosířednácívím érovozovaíele éošíovních služebI čá v elekíronácké éodobě érosířednácívím 
daíové schránky čá elekíronácké éodaíelny hep nebo formou osobního éodání žádosíá na 
jednoílávČch éodaíelnách hepK  
 
 
AkíualázovánoW OKNKOMOM 
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