Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONTROLOVANÉ OSOBY – STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO JINÉ
FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ PROKÁŽE OPRÁVNĚNÍ ZA PRÁVNICKOU OSOBU JEDNAT
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.

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

zpracování uvedených osobních údajů je proto nezbytné z hlediska splnění právní povinnosti, která se na KHS jakožto
správce vztahuje Zpracovávané osobní údaje u kontrolované osoby – statutárního orgánu právnické
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Informace poskytnuté statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jiné fyzické osobě oprávněné jednat za právnickou osobu v souladu s čl. 13 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. Ludvík Bína
vedoucí oddělení interního auditu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
IČ: 00024341

c)

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

účel zpracování – splnění v § 12 odst. 1 písm. d) kontrolního řádu stanovené obligatorní náležitosti protokolu o kontrole, a to označení kontrolované osoby
– právnické osoby vč. fyzické osoby přítomné na místě kontroly oprávněné jednat jménem právnické osoby
právní základ pro zpracování – § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 1 odst. 1 a § 12 odst. 1 písm. d) kontrolního řádu [zákonnost
zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR]

o
e)

tel.: +420 224 972 133
elektronická adresa: oia@mzcr.cz
web: http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/ochrana-osobnich-udaju_3872_11.html
ID datové schránky: pv8aaxd

příjemce osobních údajů
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
IČO 71009213
zastoupená MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D., ředitel KHS

Informace poskytnuté statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jiné fyzické osobě oprávněné jednat za právnickou osobu v souladu s čl. 13 odst. 2 GDPR:
a)

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
o
o

b)
d)

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 související s výkonem státního zdravotního dozoru je Spisovým řádem KHS č. j. KHSHK 39080/2016/SPR.HK/Kr účinným od 1. ledna 2017
stanovena skartační lhůta 5 let (skartační znak S, skartační lhůta 5 let)

subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu nepřesných osobních údajů podle čl. 16 GDPR
a právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18
subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

