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

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM POVINNOSTÍ
PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Zákonnost zpracování osobních údajů – čl. 6 odst. 1 písm. c) 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

KHS je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. státním orgánem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
zpracování uvedených osobních údajů je proto nezbytné z hlediska splnění právní povinnosti, která se na KHS jakožto správce vztahuje


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.)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů při vyřizování žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá
z § 14 odst. 2 a 3 tohoto zákona

Zpracovávané osobní údaje při podání žádosti podle § 14 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb. – obsahové náležitosti žádosti podané
poštou nebo fyzicky na podatelnu KHS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zpracovávané osobní údaje při podání žádosti
podle § 14 odst. 2 a 3 zákona č. 106/1999 Sb. – obsahové
náležitosti žádosti a elektronická forma podání:

jméno, příjmení
datum narození
adresa místa trvalého pobytu
není-li c), pak adresa bydliště
adresa pro doručování, není-li shodná s c) nebo d)
e-mail, IDDS (adresou pro doručování se rozumí
též elektronická adresa)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, příjmení
datum narození
adresa místa trvalého pobytu
není-li c), pak adresa bydliště
adresa pro doručování, není-li shodná s c) nebo d)
e-mailová adresa, IDDS (adresou pro doručování
se rozumí též elektronická adresa)
e-mailová adresa nebo IDDS, skrze něž byla žádost
na KHS podána

Informace poskytnuté subjektu údajů (žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb.) 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
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

účel zpracování – evidence a vyřizování žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
právní základ pro zpracování – plnění právní povinnosti, kterou KHS ukládá zákon č. 106/1999 Sb. [zákonnost zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR]

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
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 GDPR:
a)

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
o
o

osobní údaje subjektu údajů (žadatele) 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 žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., jejichž vyřizování náleží odboru správnímu, 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)

b)

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

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 podle zákona č. 106/1999 Sb. je zákonným požadavkem, tedy povinností subjektu
údajů (žadatele)
o

v případě neposkytnutí uvedených osobních údajů, tedy v situaci, kdy žádost nemá zákonem požadované náležitosti z hlediska identifikace žadatele,
není žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., v důsledku čehož není KHS povinna požadované informace poskytnout

