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                INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) a dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů  

Informace pro ubytované osoby v ubytovnách FN Plzeň Červen 2019 

Tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů 
ubytovaných osob na ubytovnách Fakultní nemocnice Plzeň. 

  

1. Kontaktní údaje správce: 

Fakultní nemocnice Plzeň                   

Edvarda Beneše 1128/13                           alej Svobody 80 

305 99 Plzeň    304 60 Plzeň - Lochotín 

Tel: 377 401 111                                      Tel: 377 103 111 

Fax: 377441 850                                        Fax: 377 103 959 

e-mail: fnplzen@fnplzen.cz 

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Andrea Hanzíková 

Tel: 377 402 697                         e-mail: dpo@fnplzen.cz 

 

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování: 

Fakultní nemocnice shromažďuje a zpracovává pouze údaje pro vedení evidence ubytovaných osob. Právním 
základem pro zpracování je plnění právní povinnosti (§ 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky, v platném znění, § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění). 
Zpracování je dále nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování (dle § 2326 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. 

 

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných 
zájmů příslušného správce či třetí strany: 

Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, ochrana právních nároků FN Plzeň. 

 

5. Příjemci nebo kategorie příjemců ochrany osobních údajů: 

V případě ubytování cizinců, jsou osobní údaje subjektu údajů v souladu s § 102 zákona 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky předávány PČR – odboru cizinecké policie. 

 

6. Předávání osobních údajů do zahraničí: 

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí. 

 

7. Doba uložení osobních údajů: 

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, v souladu s právními předpisy. 

 

8. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů: 

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům 
a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné dále je 
zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat 
ubytovací služby. 
Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřídit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte 
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

Vypracoval/a: Mgr. Tereza Štenglová 

Schválil/a: JUDr. Jaroslava Nováková 

Dne: 11. 6. 2019 

Platnost do: revize 
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