1. Kontaktní údaje správce:
Společnost:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (dále i SOAL)

Sídlo, provozovna:

Procházkova 818, 541 01 Trutnov

Provozovna:

Ředitelství (Procházkova 818, 541 01 Trutnov)

0

0

Kontaktní osoba (pověřená osoba):

PharmDr. Jana Třešňáková

Pověřenec pro ochranu osobních
údajů:

osoba není zřízena dle stanoviska UOOU, asociace AČMN

IČO:

.00195201

DIČ:

CZ00195201

Zařízení, provozní jednotka

Kontaktní osoba (pověřená osoba) / zařízení:

Email:

ŘEDITELSTVÍ

PharmDr. Jana Třešňáková

j.tresnakova@soltrutnov.cz
www.soltrutnov.cz

RIAPS

Mudr. Zuzana Kozáková

kozakovazuzana@seznam.cz
www.riaps.cz

DO BEDŘICHOV

Petr Kraus

reditel@ozdravovna.czwww.ozdravovna.cz

DO SVATÝ PETR

Ing. Věra Vítová

v.vitova@soltrutnov.czwww.ozdravovnasp.cz

www stránky

DO PEC POD SNĚŽKOU

Ing. Zdeněk Vít

z.vit@soltrutnov.cz

DO LES KRÁLOVSTVÍ

Mgr. Helena Rážová

ozdravovna.k@seznam.cz
www.ozdravovnakralovstvi.cz

www.ozdravovnapec.cz

ZDVOP - LES KRÁLOVSTVÍ

Mgr. Helena Rážová

ozdravovna.k@seznam.cz
www.ozdravovnakralovstvi.cz

RU HOSTINNÉ

Mudr. Markéta Kebrlová

kebrlova@ruhostinne.cz
www.ruhostinne.cz

LZV DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Dagmar Klazarová

d.klazarova@soltrutnov.cz
www.ocnilecebna.cz

DC DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Aneta Matoušová

matousova@detskecentrumdk.cz
www.detskecentrumdk.cz

DC - ZDVOP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Aneta Matoušová

matousova@detskecentrumdk.cz
www.detskecentrumdk.cz

2. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Shromažďované osobní údaje - zdroje osobních údajů
Subjekty údajů:
* uchazeči o zaměstnání,
* zaměstnanci,
* pacienti,
* klienti,
* dodavatelé,
* jiné subjekty údajů uvedené v kapitole 5.
Informace o ostatních zpracování osobních údajů jsou k dispozici u kontaktní osoby pro oblast GDPR.

3. Zdroje osobních údajů
• údaje od uchazečů o zaměstnání (nezbytné údaje potřebné pro kontaktování uchazeče o zaměstnání)
• údaje zaměstnanců (údaje potřebné pro splnění povinností zaměstnavatele, doložení způsobilosti zaměstnance)
osobní údaje jsou evidovány v agendě v části: personální a mzdová agenda,
• osobní údaje evidované v rámci účetních dokladů (identifikace osob v rámci oběhu účetních dokladů),
osobní údaje jsou evidovány v agendě v části: účetní agendy,
• osobní údaje evidované v rámci správy a údržby majetku, svěření do užívání,
• osobní údaje evidované v plnění povinností k zaměstnancům,
• osobní údaje evidované v rámci informačních systémů a podobně,
osobní údaje jsou evidovány v agendě v části: provoz (správa, revize, BOZP, OOPP)
• údaje získané prostřednictvím www stránek s žádostí o informace o produktech a službách ze stránek zařízení,
osobní údaje jsou evidovány v agendě v části: marketing,
• údaje získané z přímých marketingových kampaní, prostřednictvím osobního kontaktu, emailu, písemně, telefonicky
osobní údaje jsou evidovány v agendě v části: přímý marketing,
• údaje získané v rámci evidence poptávek, zpracovávaných rezervací (poskytování informací o možnosti služeb SOAL),
• údaje potřebné pro nákup služeb, zboží (údaje dodavatelů), který dodává zařízení produkty nebo služby,
• údaje související s poskytovanou službou SOAL,
• údaje zaměstnanců, kteří vzhledem ke své pracovní náplni, činností používají své osobní údaje,
• údaje získané z jiných zdravotnických zařízení,
• údaje potřebné s přijetím k hospitalizaci pacienta, vyšetření, poskytování péče, včetně zajištění externích vyšetření,
• údaje potřebné s ukončením hospitalizace,
• údaje potřebné s poskytovanou péčí, včetně kontaktů a rodinné příslušníky nebo zákonné zástupce,
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• údaje získané z hodnocení spokojenosti s poskytovanou péčí,
osobní údaje jsou evidovány v agendě v části: poskytování služeb,
• údaje zaměstnanců potřebné při řešení stížností,
osobní údaje jsou evidovány v naší agendě v části: stížnosti,
.
Další možné zdroje osobních údajů
• kamerové systémy správce osobních údajů,
- kamerový systém, se záznamem
• webová prezentace,
• kontaktování prostřednictvím www stránek,
Pokud jsou nám poskytnuty údaje jménem jiných osob, musí poskytovatel zajistit, že tyto osoby nejprve obdrží naše Zásady ochrany osobních
údajů.
Neshromažďujeme údaje osob mladších než 13 let, pokud k tomu nemáme souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.
Žádáme tímto o pomoc vést aktuální údaje – sdělte nám, pokud se změní vaše kontaktní údaje nebo váš preferovaný způsob kontaktu.

4. PROCESY ZPRACOVÁNÍ
1. Personální a mzdová agenda,
2. Účetní služby,
3. Provoz (správa, revize, BOZP, OOPP),
4. Poskytování služeb, jednotlivá zařízení dle kapitoly 5. oblasti zpracování
5. Stížnosti

Jaké údaje jsou shromažďovány
Shromažďujeme pouze nezbytné údaje potřebné pro zajišťování poskytovaných služeb nebo související údaje nutné ke shromažďování ze
zákona.
Jedná se o následující typy údajů:
* identifikační údaje
* adresní údaje
* popisné údaje
* Údaje zvláštní kategorie (dříve „citlivé osobní údaje“)
Zpracovávané osobní údaje správcem

identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
identifikační údaj
adresní údaj
adresní údaj
2/6

jméno a příjmení
rodné příjmení, předchozí příjmení
věk
rodné číslo
datum narození
místo narození
státní příslušnosti
identifikační číslo – fyzické osoby podnikající
daňové identifikační číslo
číslo sociálního / zdravotního pojištění
osobní číslo zaměstnance v personální agendě
číslo zaměstnance v programové agendě
číslo účtu
číslo dokladu - občanský průkaz
číslo dokladu – cestovní doklad
číslo dokladu – řidičský průkaz
registrační značka auta
podpis
název zdravotní pojišťovny
údaje o třetích osobách,
údaje o třetích osobách (rodná čísla, datum narození),
údaje o třetích osobách (doklad o studiu)
údaje o studiu dětí
lékař - přerušení práce
druh důchodu
výsledek zdravotní prohlídky (schopen/neschopen)
ročník školy dítěte
adresa trvalého bydliště/sídla firmy
adresa přechodného bydliště

1
X
X

PROCESY ZPRACOVÁNÍ
2
3
4
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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adresní údaj
adresní údaj
adresní údaj
adresní údaj
adresní údaj
adresní údaj
adresní údaj
adresní údaj
popisný údaj
popisný údaj
popisný údaj
popisný údaj
popisný údaj
popisný údaj
popisný údaj
popisný údaj
popisný údaj
popisný údaj
popisný údaj
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie
zvláštní kategorie

adresa zaměstnavatele
telefonní číslo - pevná linka
telefonní číslo - mobil
číslo faxu
emailová adresa
id datové schránky
IP adresa
adresa přechozího zaměstnání
pohlaví
osobní stav (rodinný stav)
vzdělání
akademické tituly
profese
údaje o majetkových poměrech, napříklady exekuce
výše mzdy
Fotografie
kamerový záznam
exekuce, zrážky
znalosti, dovednosti
rasový původ
etnický původ
národnostní původ
politické názory
náboženské vyznání
příslušnost k církvi
filozofické přesvědčení
údaje o odsouzení za trestný čin
údaje z rejtříku trestů - bez údajů
zdravotní stav
údaje o sexuálním životě
sexuální orientace
genetické údaje
záznam projevu chůze
potvrzení o invaliditě
zdravotní stav třetích osob (rodičů)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

5. OBLASTI ZPRACOVÁNÍ / subjekty / zákonnost / příjemci osobních údajů / lhůty
Záznamy o činnostech (článek 30 Záznamy o činnostech zpracování)
Uvedeny jsou tyto údaje:
* Název zpracování
* Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
* Účel zpracování
* Právní základ zpracování
* Zdůvodnění případného oprávněného zájmu
* Zdroj, ze kterého údaje pocházejí
* Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
* Doba uložení, případně odkaz na dokumentace společnosti, která uvedené lhůty specifikuje.
Rozsah

účel zpracování

Oblast
zpracování

Odpovědný
pracovník

právní základ
zpracování

Zdůvodnění oprávněného
zdroj, ze
zájmu / evidence souhlasů kterého údaje
- žádostí
pocházejí

Doba uložení

příjemci nebo kategorie
příjemců osobních údajů
identifikace
zpracovatele
(kategorie
zpracovatelů)

identifikace
příjemce,
nového správce

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

vyhledávání
zaměstnanců - úřady
práce

Mzdová
účetní

f) oprávněné zájmy
správce

získání pracovníků do
pracovního poměru

úřad práce

není

není

1 rok

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

uchazeči - trh práce

Mzdová
účetní

f) oprávněné zájmy
správce

získání pracovníků do
pracovního poměru

uchazeč o
zaměstnání

není

není

1 rok

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

personální agenda,
hodnocení
zaměstnanců

Mzdová
účetní

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

není

až 45 let
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Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

zpracování mezd,
daně, sociální a
zdravotní pojištění,
exekuce, nemocenské

Mzdová
účetní

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

státní správa

až 45 let

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

zdravotní prohlídky

Mzdová
účetní

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

státní správa

10 let

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

způsobilost
zaměstnance, školení

Mzdová
účetní

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

školitelé

10 let

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

docházkový systém,
docházka

Mzdová
účetní

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

není

5 let

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

pracovní úrazy

Mzdová
účetní

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

státní správa

10 let

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

pojistné události

Mzdová
účetní

b) smluvní vztahy

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

není

10 let

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

kontrola vlivu
alkoholu

Mzdová
účetní

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

není

5 let

Personální a
mzdová agenda

Ředitelství
+ zařízení

provozní evidence

Mzdová
účetní

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

není

5 let

účetní služby

Ředitelství
+ zařízení

vedení agend
ekonomiky

hlavní účetní

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
zaměstnanec /
požadavků na podnikatele > sml. partner

není

není

10 let

provoz (správa,
Ředitelství
revize, BOZP, OOPP) + zařízení

evidence a správa
majetku

Technik

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
zaměstnanec /
požadavků zaměstnavatele a
sml. partner
zaměstnance>

není

není

10 let

provoz (správa,
Ředitelství
revize, BOZP, OOPP) + zařízení

poskytování OOPP,
oděvy

Technik

c) plnění právních
povinností

<vychází ze zákonných
požadavků zaměstnavatele a
zaměstnance>

zaměstnanec

není

není

10 let

provoz (správa,
Ředitelství
IT technologie, služby Ředitel SOL
revize, BOZP, OOPP) + zařízení

f) oprávněné zájmy
správce

evidence a správa dat v IT

zaměstnanec /
sml. partner

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

Dětské
ozdrav.

Rezevace, plánování,
potvrzení služby

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavku
klienta, smluvních vztahů>

Žadatelé
Pojišťovny

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

Dětské
ozdrav.

Organizace pobytů,
ozdravovna (evidence,
přijetí, provoz,
ukončení pobytu)

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavku
klienta, smluvních vztahů>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

Dětské
ozdrav.

Léčebná část pobytů

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

Dětské
ozdrav.

Stravování

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavku
klienta, smluvních vztahů>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

Dětské
ozdrav.

Komerční ubytování

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavku
klienta, smluvních vztahů>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

Dětské
ozdrav.

Nákup výrobků a
služeb

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavků
nákupu služeb, smluvních
vztahů>

dodavatelé

není

není

10 let

Zařízení pro děti
vyžadující
okamžitou pomoc
(ZDVOP)

Dětská
ozdrav. Království

Zebezpečení péče pro
děti vyžadující
okamžitou pomoc
(ZDVOP)

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o SPOD>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

LZV

Rezevace, plánování,
potvrzení služby

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavku
klienta, smluvních vztahů>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

LZV

Organizace pobytů,
léčebna (evidence,
přijetí, provoz,
ukončení pobytu)

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavku
klienta, smluvních vztahů>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

LZV

Léčebná část
(vyšetření, léčba,
cvičení, lékařské
zprávy), předání a
převzetí zpráv

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna
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Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

LZV

Stravování

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavku
klienta, smluvních vztahů>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Poskytování služeb organizace pobytů,
ozdravovna

LZV

Nákup výrobků a
služeb

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavků
nákupu služeb, smluvních
vztahů>

dodavatelé

není

není

10 let

Poskytování služeb - Rehabilit.
rehabilitační ústav
ústav

Příjem pacienta

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Pacienti

není

není

10 let

Poskytování služeb - Rehabilit.
rehabilitační ústav
ústav

Lékařské péče

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Pacienti

není

není

10 let

Poskytování služeb - Rehabilit.
rehabilitační ústav
ústav

Ošetřovatelská péče

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Pacienti

není

není

10 let

Poskytování služeb - Rehabilit.
rehabilitační ústav
ústav

Rehabilitační péče

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Pacienti

není

není

10 let

Poskytování služeb - Rehabilit.
rehabilitační ústav
ústav

Stravování

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Pacienti

není

není

10 let

Poskytování služeb - Rehabilit.
rehabilitační ústav
ústav

Externí vyšetření

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Pacienti

není

není

10 let

Poskytování služeb - Rehabilit.
rehabilitační ústav
ústav

Předávání informací
jinému zdrav. zařízení

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Pacienti

není

není

10 let

Poskytování služeb - Rehabilit.
rehabilitační ústav
ústav

Propuštění pacienta

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Pacienti

není

není

10 let

Zařízení pro děti
vyžadující
okamžitou pomoc
(ZDVOP)

DC - Dvůr
Král. n/l.

Dětský domov
(ZDVOP)

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o SPOD>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Služby dětského
domova

DC - Dvůr
Král. n/l.

Dětský domov

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavku
klienta, smluvních vztahů>

Klienti (děti,
rodiče)

není

není

10 let

Reg. Institut Ambul.
Psychosociálních
Služeb

RIAPS

RIAPS - psychiatrická
ambulace - údaje o
dětech do 13let věku

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Klienti (děti)

není

není

10 let

Reg. Institut Ambul.
Psychosociálních
Služeb

RIAPS

RIAPS - psychiatrická
ambulace

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o zdravotních
službách>

Klienti

není

není

10 let

Reg. Institut Ambul.
Psychosociálních
Služeb

RIAPS

RIAPS - stacionář
(sociální služba)

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o sociálních
službách>

Klienti

není

není

10 let

Reg. Institut Ambul.
Psychosociálních
Služeb

RIAPS

RIAPS - nízkoprahové
centrum (děti a mládež
do 26 let) - údaje o
dětech do 13let věku

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o sociálních
službách>

Klienti (děti a
mládež)

není

není

10 let

Reg. Institut Ambul.
Psychosociálních
Služeb

RIAPS

RIAPS - nízkoprahové
centrum (děti a mládež
14 - 26 let)

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o sociálních
službách>

Klienti (děti a
mládež)

není

není

10 let

Reg. Institut Ambul.
Psychosociálních
Služeb

RIAPS

RIAPS - kontaktní
centrum (závislost) údaje o dětech do
13let věku

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o sociálních
službách>

Klienti (děti)

není

není

10 let

Reg. Institut Ambul.
Psychosociálních
Služeb

RIAPS

RIAPS - kontaktní
centrum (závislost)

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o sociálních
službách>

Klienti

není

není

10 let

Reg. Institut Ambul.
Psychosociálních
Služeb

RIAPS

RIAPS - manželská a
rodinná poradna údaje o dětech do
13let věku

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o sociálních
službách>

Klienti (děti a
mládež)

není

není

10 let

Reg. Institut Ambul.
Psychosociálních
Služeb

RIAPS

RIAPS - manželská a
rodinná poradna

Ředitel
zařízení

c) plnění právních
povinností

<vychází z požadavku
zákona o sociálních
službách>

Klienti

není

není

10 let
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Stížnosti

Stížnosti

Stížnosti

Ředitel
zařízení

b) smluvní vztahy

<vychází z požadavku
zákazníka, smluvních vztahů
na opravu>

subjekt údajů

není

není

10 let

Fotografie
zaměstnanců

Portrétní fotografie
s vědomím zaměstnanců pro účely
zaměstn. společnosti (interní v
rámci zařízení)

Ředitel
zařízení

f) oprávněné zájmy
správce

Podpora dobrých vztahů na
pracoviští, informování a
komunikace mezi
zaměstnanci

Zaměstnanci

není

není

2 roky

Fotografie
zaměstnanců

Portrétní fotografie
s vědomím zaměstnanců pro účely
společnosti (www
zaměstn.
stránky)

Ředitel
zařízení

f) oprávněné zájmy
správce

Podpora dobrých vztahů se
zákazníky, vnějším
prostředím - zlepšení
komunikace

Zaměstnanci

není

není

2 roky

Fotografie, jiné
záznamové zařízení

Presentace
pořízené
organizovaných aktivit
akce
správce
zařízením

Ředitel
zařízení

f) oprávněné zájmy
správce

Aktivní presentace, reklama
správce, presentování
fotografiemi pořizovanýmu
v rámci organizovaných
aktivit správce

Zaměstnanci

není

FACEBOOK

5 let

Kamerový systém

Ochrana majetku,
se
dokladování poškození
záznamem
policii

Ředitel
zařízení

f) oprávněné zájmy
správce

Ochrana majetku,
dokladování poškození
policii

Návštěvníci,
zaměstnanci

není

není

30 dní

Webová presentace

distribuce povinně
zveřejňovaných
Presentace
informací, presentace,
firmy
kontaktní osoby

Ředitel
zařízení

f) oprávněné zájmy
správce

Předávání kontaktních údajů
na zařízení pro potřeby
poskytování služeb

zaměstnanec

není

není

bez evidence

Správce nemá úmysl předání osobních údajů nebo do třetí země ani mezinárodním organizacím.

Závěr: společnost je povinna vést záznamy o činnostech zpracování.

6. PLNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ
právní základ zpracování
a)
b), c), d), f)

V souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů jsou uplatnitelná tato práva

právo požadovat od správce přístup k osobním údajům

ANO

ANO

právo na opravu

ANO

ANO

právo na výmaz

ANO

ANO

právo na omezení zpracování

ANO

ANO

právo na vznesení námitky proti zpracování

ANO

ANO

právo na přenositelnost údajů

ANO

ANO

právo na odvolání souhlasu

ANO

právo na podání stížnosti u dozorového úřadu

ANO

ANO

Další informace
Nedochází k automatizovanému rozhodnutí (vč. profilování)?

NE

Informace o použitém postupu při automatizovaném rozhodování, o jeho významu a předpokládaných důsledcích
zpracování pro subjekt údajů:
Je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem (čl. 13 GDPR) uvedení do
smlouvy za účelem zpracování (čl. 13 GDPR)?

NENÍ UPLATNĚNO
ANO

Má subjekt povinnost údaje poskytnout pro oblast toho zpracování (čl. 13 GDPR)?
Místo zveřejnění:

www.soltrutnov.cz

Možné důsledky neposkytnutí údajů
zpracováno 05/20181,43B - SOAL
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