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

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONTROLOVANÉ OSOBY – FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ
PŘI VÝKONU STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU PODLE § 82 ODST. 2 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

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

KHS náleží podle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. právo vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním
dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně
veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických
a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími
pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě
těchto právních předpisů.

o

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravuje tento zákon postup orgánů moci výkonné,
orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné
správy (dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů,
právnických a fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“).

o

Podle § 12 odst. 1 písm. d) kontrolního řádu obsahuje protokol o kontrole vždy označení kontrolované osoby.

o

zpracování uvedených osobních údajů je proto
nezbytné
z hlediska splnění právní povinnosti, která se na KHS jakožto
zákonná
ustanovení
správce vztahuje

Rozsah zpracovávaných osobních údajů při výkonu státního zdravotního dozoru s ohledem na uvedená



v případě, kdy žádost podaná podle zákona č. 106/1999 Sb. splňuje obsahové a formální náležitosti, je povinností KHS jakožto
povinného subjektu žádost žadatele vyřídit, a to buď poskytnutím požadovaných informací [§ 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 109/1999 Sb.], nebo rozhodnutím o odmítnutí (i částečném) žádosti (§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.)
Zpracovávané osobní údaje u kontrolované osoby – fyzické osoby podnikající
a)
b)
c)
d)

jméno, příjmení
identifikační číslo podnikatele (IČO)
adresa sídla
adresa provozovny (zpravidla místo výkonu státního zdravotního dozoru)

KHS osobní údaje o fyzických osobách podnikajících nezískává až v rámci výkonu státního zdravotního dozoru od těchto osob (subjektu údajů), ale jsou jí
známy buď z její úřední činnosti, nebo z veřejně přístupných rejstříků, v nichž jsou tyto osoby evidovány. Z tohoto titulu se na KHS v tomto případě
nevztahují povinnosti o poskytování informací subjektům údajů podle čl. 13 a 14 GDPR. Uvedené dokládá čl. 14 odst. 5 písm. c) GDPR, podle kterého se
ustanovení o informační povinnosti obsažená v odstavcích 1 a 4 nepoužijí, pokud a do té míry, v níž je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno
právem Unie nebo členského státu které se na správce vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů.
o
o

povinnost získávat osobní údaje stanovena v § 12 odst. 1 písm. d) kontrolního řádu, který požaduje v protokolu o kontrole označení kontrolované osoby z hlediska její
dostatečné specifikace a individualizace
vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů jsou stanovena v § 89 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., podle kterého jsou zaměstnanci orgánů ochrany
veřejného zdraví povinni zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se při postupu podle
tohoto zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie, zvláštního právního předpisu upravujícího ochranu zdraví při práci a zvláštních právních předpisů
upravujících působnost orgánů ochrany veřejného zdraví dozvěděli

