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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 účastníky vzdělávání ve FN Plzeň Září 2020 

Fakultní nemocnice Plzeň je zdravotnickým a vzdělávacím zařízením, jehož odborná pracoviště jsou výukovými 
základnami LF UK a výukovými základnami pro specializační vzdělávání všeobecných lékařů, zubních lékařů, 
farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví.  

Fakultní nemocnice Plzeň se dále podílí na odborné praxi studentů nelékařských zdravotnických povolání 
v rozsahu stanoveném dohodou mezi FN Plzeň a středními, vyššími odbornými a vysokými školami.  

Fakultní nemocnice Plzeň realizuje akreditované kvalifikační kurzy, kvalifikační vzdělávání, certifikované kurzy, 
dále zajišťuje specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků a v rámci celoživotního vzdělávání pořádá 
cyklická školení, semináře, kurzy a konference.  

Tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů 
účastníků vzdělávání ve Fakultní nemocnici 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: 377 441 850                                      Fax: 377 103 959 
e-mail: fnplzen@fnplzen.cz 

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Problematikou osobních údajů ve FN Plzeň se zabývá pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), který 
zajišťuje soulad s dodržováním zákona se zpracováním osobních údajů. V případě potřeby se proto na něj 
můžete kdykoliv obrátit buď telefonicky, e-mailem nebo osobně: 

Mgr. Andrea Hanzíková 

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

 

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování: 

Fakultní nemocnice Plzeň (dále jen FN) shromažďuje a dále zpracovává pouze takové osobní údaje účastníků 
vzdělávání, které jsou nezbytné pro naplnění účelu – plnění povinnosti vzdělávacího zařízení, tedy 
organizace vzdělávacích akcí a všech povinností s nimi spojených (např. zpracování žádostí o zařazení do 
oboru specializačního vzdělávání, přihlášek na školící místa, vedení evidence účastníků vzdělávání, vydávání 
potvrzení o účasti na školení, certifikátů, vystavení daňových dokladů, potvrzení o úhradě). 

Právním základem pro zpracování je  

 plnění zákonné povinnosti (např. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění; 
zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění; 
zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání, v platném znění; vyhláška č. 186/2009 
Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového 
řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta, v platném znění),  

 uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů, 

 oprávněný zájem FN. 

 

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

 Bezpečnost a ochrana prostředí, pacientů a personálu  

 Ochrana právních nároků FN Plzeň 
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5. Příjemci nebo kategorie příjemců ochrany osobních údajů: 

 Údaje účastníků vzdělávání jsou poskytovány příjemcům mimo FN pouze v rozsahu stanoveném  
zvláštními právními předpisy za účelem plnění povinnosti vzdělávacího zařízení nebo příjemce dotace  
vůči níže uvedeným institucím: 

 MZ ČR – rezidenční místa, akreditační řízení 

 Zaměstnavatelé – v případě úhrady nákladů zaměstnavatelem 

 

6. Předávání osobních údajů do zahraničí: 

Osobní údaje zaměstnanců nejsou předávány do zahraničí. 

 

7. Doba uložení osobních údajů: 

Dle právních předpisů upravujících požadavky na uchovávání dokumentace a v souladu s archivačním 
a skartačním řádem FN. 

 

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

 právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, máte právo 
na jejich opravu nebo výmaz1. 

 

 právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:  

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl 
přesnost osobních údajů ověřit;  

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení 
jejich použití; 

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje  
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu 
správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad 
oprávněnými důvody subjektu údajů. 

 

 právo vznést námitku proti zpracování v případě, že: 

a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní 
moci nebo 

b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož  
i práva na přenositelnost údajů. 

 

 právo na přenositelnost údajů v případě, že se jedná o zpracování se souhlasem subjektu údajů nebo na 
základě plnění smlouvy, kde smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň se jedná o automatizované 
zpracování. 

 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to v případě, 

že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR.  
 

 
 

 

1) Toto právo subjektu údajů je omezeno v případě, že se jedná o zpracování založené na plnění právní povinnosti správce 
nebo z důvodu životně důležitého zájmu subjektu údajů a neuplynula stanovená lhůta pro skartaci. Nebo se jedná  
o zpracování na základě oprávněného zájmu správce a údaje jsou potřebné pro ochranu právních nároků. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: MUDr. Renata Jirková 

Schválila: JUDr. Jaroslava Nováková 

Dne: 18. 9. 2020 

Platnost do: revize 


