
 
 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(dále jen „Nařízení“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů (dále jen 
„Zákon“) 

Ministerstvo zdravotnictví, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování 
osobních údajů správcem, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů 
správce při zajišťování a výkonu odborných stáží/praxí v některém z organizačních útvarů správce. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je Ing. Tereza Pavlíčková, tel.: 224 972 457, 
e-mail: oia@mzcr.cz. 

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získá od subjektu údajů na základě jejich žádosti o vykonání 
odborné stáže/praxe, přičemž tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za níže stanoveným 
účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu směřující k uzavření smluvního vztahu a po dobu jeho trvání. 
V případě, že subjekt údajů své osobní údaje neposkytne, nedojde k uzavření smlouvy o výkonu odborné 
stáže/praxe. 

Základním účelem zpracování osobních údajů správcem je uzavření a plnění dohody o výkonu odborné 
stáže/praxe subjektem údajů. Právním důvodem zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) 
Nařízení a § 5 Zákona plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje nejsou správcem 
předávány jiným příjemcům. 

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu subjektem údajů v žádosti o vykonání odborné stáže/praxe 
poskytnutými, zejména v rozsahu: 

• jméno a příjmení, 

• datum a místo narození, 

• trvalé bydliště, 

• emailová adresa, 

• telefon. 

Osobní údaje subjektu jsou uchovávány pouze po dobu směřující k uzavření smluvního vztahu a po dobu jeho 
trvání. Bezodkladně po ukončení smluvního vztahu správce ukončí zpracování osobních údajů subjektu. 

Správce veškeré zpracování provádí sám a vlastními prostředky, kdy osobní údaje subjektu jsou zpracovány 
manuálním způsobem vlastními zaměstnanci správce, kteří zajišťují odborné stáže/praxe, a zároveň prostředky 
výpočetní techniky. 

Subjekt údajů disponuje právy na: 

• přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat přístup ke svým osobním údajům spolu s právem 
na podrobnější informace o jejich zpracování, 

• opravu – subjekt má právo na to, aby byly opraveny jeho nepřesné nebo neúplné osobní údaje,  

• výmaz – subjekt údajů může požadovat výmaz osobních údajů, pokud dochází k jejich zpracování nad 
rámec zpracování na základě plnění smlouvy, 

• omezení zpracování, 

• přenositelnost. 

Výše uvedená práva může subjekt osobních údajů uplatnit prostřednictvím e-mailu oia@mzcr.cz nebo dopisu 
adresovaného pověřenci správce. 

Správce je povinen ověřit totožnost žadatele, není-li totožnost zřejmá z předložené žádosti. Není-li totožnost 
zřejmá, je žadatel vyzván k doplnění žádosti nebo k jejímu předložení způsobem, kdy bude totožnost žadatele bez 
dalších pochyb určena. Totožnost je prokázána v případech, kdy je žádost doručena některým z následujících 
způsobů: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110
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1. osobně, kdy je totožnost ověřena podle průkazu totožnosti,  

2. v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem,  

3. v elektronické podobě e-mailem s elektronickým podpisem, nebo  

4. v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

Subjekt údajů má taktéž právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu  osobních 
údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením či Zákonem. 

 

 


