Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ
PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH
SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VĚ ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ – FYZICKÉ OSOBY

Zákonnost zpracování osobních údajů – čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)
o

o

o
o
o

o
o

Podle § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb. náleží krajským hygienickým stanicím (dále jen „KHS“) rozhodovat o opatřeních
k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k
předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních
služeb a kontrolovat ji.
Podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. náleží KHS nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího
vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků
a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není
příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. Mimořádné
očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví.
Podle § 82 odst. 2 písm. p) zákona č. 258/2000 Sb. náleží KHS stanovit protiepidemická opatření podle § 68 odst. 1 zákona.
Podle § 82 odst. 2 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb. náleží KHS provádět epidemiologická šetření podle § 62a.
Podle § 47b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. orgány ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů podle tohoto zákona v oblasti
prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívají:

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
§ 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve výrokové části rozhodnutí se uvede řešení
otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1.
Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); […].
§ 18 odst. 2 in fine správního řádu – údaji umožňujícími identifikaci fyzické osoby se rozumějí jméno, příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona

Rozsah zpracovávaných osobních údajů při předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí s ohledem
na uvedená zákonná ustanovení

Zpracovávané osobní údaje podle § 47b
odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.
a) příjmení,

Zpracovávané osobní údaje podle § 47b
odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

Zpracovávané osobní údaje podle § 47b
odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb.

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna, rodné příjmení

b) adresa místa trvalého pobytu,

b) druh a adresa místa pobytu,

+ navíc podle § 68 odst. 2 ve spojení s § 18
odst. 2 správního řádu

+ navíc podle § 68 odst. 2 ve spojení s § 18
odst. 2 správního řádu

c) datum narození.

c) datum narození.

b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
+ navíc podle § 68 odst. 2 ve spojení s § 18
odst. 2 správního řádu
d) datum narození.

Informace poskytnuté subjektu údajů v souladu s čl. 13 odst. 1 a 14 odst. 1 GDPR:
a)

totožnost a kontaktní údaje správce
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
IČO 71009213
zastoupená MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D., ředitel KHS

b)

kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Mgr. Štefan Glezgo
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
IČ: 00024341

c)

tel.: +420 224 972 123
elektronická adresa: oia@mzcr.cz
web: http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/ochrana-osobnich-udaju_3872_11.html
ID datové schránky: pv8aaxd

účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování
o

účel zpracování – identifikace fyzických osob ze strany KHS při výkonu kompetencí spojených s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění
a s kontrolou plnění stanovených povinností, a to vč. možnosti uložení pokuty za neplnění stanovených povinností podle § 92k zákona č. 258/2000 Sb.
právní základ pro zpracování – viz výše – zákonnost zpracování osobních údajů

o

d)

kategorie dotčených osobních údajů [čl. 14 odst. 1 písm. d) GDPR]

e)

příjemce osobních údajů

o

osobní údaje podle § 47b a § 68 odst. 2 ve spojení s § 18 odst. 2 správního řádu

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
IČO 71009213
zastoupená MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D., ředitel KHS
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizuje podle interních pravidel KHS správní odbor

Informace poskytnuté subjektu údajů (žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb.) v souladu s čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 GDPR:
a)

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
o
o
o

osobní údaje subjektu údajů budou uloženy a zpracovávány po dobu skartační lhůty, kterou se ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, rozumí doba, po kterou musí být dokument uložen u původce
pro dokumenty vztahující se k činnostem spojeným s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění je doba uložení osobních údajů stanovena
Spisovým řádem KHS účinným od 1. ledna 2017
viz též čl. 14 odst. 2 písm. a) GDPR

b)

subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu nepřesných osobních údajů podle čl. 16 GDPR,
právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18, právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

d)

subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

e)

poskytnutí výše uvedených osobních údajů je zákonným požadavkem

o

o

o

f)

viz též čl. 14 odst. 2 písm. c) GDPR

viz též čl. 14 odst. 2 písm. e) GDPR

v případě neposkytnutí uvedených osobních údajů není možné zahájit správní řízení za účelem uložení povinností fyzické osobě, neboť není možné
do rozhodnutí řádně identifikovat účastníka řízení

zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí [čl. 14 odst. 2 písm. f) GDPR]
o

zdroje uvedeny v § 47b zákona č. 258/2000 Sb. – viz výše

