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

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ OSOBY
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

§ 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu - kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo
jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje
nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná osoba“), jež je
přítomna na místě kontroly.

o

§ 10 odst. 3 kontrolního řádu - povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost
zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.





§ 15 odst. 1 písm. b) kontrolního řádu - fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako povinná osoba
nesplní povinnost podle § 10 odst. 3.
§ 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 u povinné osoby při výkonu státního zdravotního dozoru s ohledem na uvedená zákonná ustanovení
a)
b)
c)

jméno, příjmení,
datum narození,
adresa místa trvalého pobytu.

Informace poskytnuté subjektu údajů (povinné osobě) 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. Štefan Glezgo
tel.: +420 224 972 123
Ministerstvo zdravotnictví ČR
elektronická adresa: oia@mzcr.cz
Palackého nám. 4
web: http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/ochrana-osobnich-udaju_3872_11.html
128 01 Praha 2
ID datové schránky: pv8aaxd
IČ: 00024341

c)

účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování
o
účel zpracování – identifikace povinných osob zúčastněných na výkonu státního zdravotního dozoru z hlediska plnění jim kontrolním řádem stanovených práv a
povinností, a to vč. možnosti uložení pokuty za neplnění stanovených povinností podle § 15 kontrolního řádu v rámci správního řízení
o
právní základ pro zpracování – § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu, § 10 odst. 3 kontrolního řádu, § 15 kontrolního řádu, § 68 odst. 2 ve spojení s § 18 odst. 2
správního řádu

e)

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 subjektu údajů (povinné osobě) v souladu s čl. 13 odst. 2 GDPR:
a)

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
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 (správce),

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 v žádosti je zákonným požadavkem

o

pro dokumenty vztahující se k výkonu státního zdravotního dozoru je doba uložení osobních údajů stanovena Spisovým řádem KHS účinným od 1. ledna 2017

o

v případě neposkytnutí uvedených osobních údajů není možné identifikovat osobu přítomnou na místě kontroly a není tedy, za současné nepřítomnosti
kontrolované osoby, možné vykonat státní zdravotní dozor,

o

v případě neposkytnutí uvedených osobních údajů není ani možné zahájit správní řízení za porušení povinností stanovených povinným osobám v § 10 odst. 3
kontrolního řádu, neboť není možné do rozhodnutí řádně identifikovat účastníka řízení

