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Základní informace o zpracování osobních údajů 

dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 

Vážení, 

rádi bychom Vás ujistili, že zákonné a bezpečné zpracování osobních údajů je naší prioritou. 

V tomto dokumentu naleznete obecné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů 

v naší organizaci. Jednotlivé procesy zpracování osobních údajů se mohou lišit s ohledem k 

Vašemu vztahu k naší organizaci (zdali jste zaměstnancem, pacientem, účastníkem výzkumné 

studie, externím spolupracovníkem apod.). V návaznosti na tento základní dokument se proto pro 

konkrétní detaily zpracování Vašich osobních údajů informujte v příslušné sekci našeho webu, 

případně se obraťte na kontakty uvedené v tomto dokumentu. V závislosti na konkrétním 

zpracování Vám veškeré informace o konkrétním zpracování také budou sděleny před jeho 

samotným zahájením. 

1. Totožnost správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Státní zdravotní ústav (dále také „SZÚ“), se sídlem 
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10 (dále také jako „správce“).

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho 
postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a dalších příslušných právních předpisech.

Ústav je dle zákona zejména oprávněn chránit a podporovat zdraví, monitorovat zdraví, 
kontrolovat kvalitu služeb k ochraně veřejného zdraví a k dalším souvisejícím činnostem. 
Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem 
přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů 
výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví 

fyzických osob.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informace o pověřenci získáte na http://www.szu.cz/gdpr

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování

Rozsah, zdroj a účel zpracování se liší v závislosti na konkrétním zpracování osobních 
údajů. Rozsah požadovaných osobních údajů je vždy plně přizpůsoben účelu konkrétního 
zpracování, je tedy dodržena zásada minimalizace. Nepožadujeme žádné nadbytečné 
osobní údaje.

http://www.szu.cz/gdpr
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Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: 

- identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu

údajů (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu),

- údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu,

e-mailová adresa apod.),

- údaje důležité z hlediska konkrétního smluvního vztahu,

- údaje požadované v konkrétním případě právními předpisy,

- údaje na základě souhlasu subjektu údajů,

- zvláštní kategorie osobních údajů (zejm. osobní údaje o zdravotním stavu).

Osobní údaje získáváme korektními způsoby, převážně vždy od subjektu údajů, tedy Vaše 

údaje získáme přímo od Vaší osoby. V ostatních případech vždy plně dodržujeme 

požadavky právních předpisů, abychom zajistili, že každý jednotlivý osobní údaj 

zpracováváme zákonným způsobem. 

Účely zpracování osobních údajů jsou ve většině případů provázány s výše uvedeným 

posláním SZÚ, tedy s péčí o veřejné zdraví. Konkrétní účel zpracování Vám bude vždy 

představen u každého konkrétního zpracování Vašich osobních údajů. Nebudeme 

zpracovávat Vámi přímo sdělené osobní údaje pro jiné účely než pro ty, pro které jsme je 

pořídili a které Vám byly sděleny. Záměr zpracovat Vaše osobní údaje pro jiné účely, než 

Vám byly sděleny, Vám před zahájením nového zpracování sdělíme a informujeme Vás o 

nových souvislostech, včetně informací nezbytných k uplatňování Vašich práv.  

4. Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Právními tituly pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména právní předpisy (čl. 6

odst. 1 písm. c) Nařízení), které nám umožňují, či přímo ukládají zpracovávat některé

osobní údaje, dále se v konkrétních případech jedná o zpracování osobních údajů na

základě smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), dále výjimečně některé osobní údaje

zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy na základě našeho

oprávněného zájmu (o důvodu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

budete informováni), v ostatních případech je zpracování Vašich osobních údajů

podloženo Vaším souhlasem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Zvláštní kategorie osobních údajů (zejm. údaje o Vašem zdravotním stavu) zpracováváme

zejména na základě výjimky pro oblast lékařství dle čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, výjimky

pro ochranu veřejného zdraví dle čl. 9 odst. 2 písm. i) Nařízení a výjimky pro účely

vědeckého výzkumu dle 9 odst. 2 písm. j) Nařízení.

O konkrétních titulech zpracování budete vždy informován(a) (jsou součástí některých

dokumentů, které Vám budou předloženy před samotným zpracováním, jako je

informovaný souhlas, souhlas se zpracováním osobních údajů nebo informace o

zpracování osobních údajů), případně je můžete znova naleznout v konkrétní sekci

webových stránek týkajících se zpracování osobních údajů, nebo se o nich můžete

informovat vždy znovu v tomto dokumentu uvedených kontaktních údajích.

V případech, kdy zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy a jejich poskytnutí je

zákonným požadavkem, jste povinen/povinna osobní údaje poskytnout. Případné

neposkytnutí osobních údajů může vést k nemožnosti realizace konkrétní činnosti (např.
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nemožnost výplaty odměny, nemožnost Vás zaměstnat, nemožnost Vaší účasti na studii či 

výzkumu, nemožnost poskytnutí zdravotní péče apod.). Pokud je poskytnutí osobních 

údajů smluvním požadavkem nebo údajem, který je nutno uvést do smlouvy může dojít v 

případě odmítnutí poskytnout osobní údaje k situaci, kdy předmětná smlouva nebude moci 

být uzavřena. Nikdy však nepodmíníme uzavření smlouvy poskytnutím údajů, které nejsou 

pro řádné uzavření a plnění konkrétního právního vztahu nezbytné. 

5. Kategorie subjektů údajů

Subjektem zpracování osobních údajů může být například:

- zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání,

- účastník studie, klinické studie, výzkumu,

- účastník zdravotního programu,

- dodavatel služby,

- osoba na základě smluvního vztahu k naší organizaci,

- pacient,

- a další osoby.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů spolupracujeme pouze s ověřenými a věrohodnými

zpracovateli. O konkrétních kategoriích příjemců Vašich osobních údajů budete vždy

informován(a) před konkrétním zpracováním.

Obecně mohou být Vaše osobní údaje předány jinému zdravotnickému zařízení nebo

laboratoři, ze zákona danému subjektu (pojišťovny, orgány státní správy), smluvním

zpracovatelům apod.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, případně jím pověření zpracovatelé (na

základě zpracovatelských smluv nebo obdobného vztahu). Zpracování je prováděno

jednotlivými pověřenými a proškolenými zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Za

účelem ochrany osobních údajů byla přijata technická a organizační opatření tak, aby

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování,

jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškerým dokumentům obsahujícím osobní údaje

je tak poskytována dostatečná ochrana. Elektronické zpracovávání osobních údajů podléhá

logování do systému. Osobní údaje, u kterých je to vhodné, podléhají pseudonymizaci.

8. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s dobou uvedenou v příslušných právních

předpisech, příslušných smlouvách, případně dle doby uvedené ve skartačním řádu. Doba

zpracování se liší v závislosti na konkrétním procesu. Obecně jde o dobu nezbytně nutnou

k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů, smluvního vztahu,

nebo z konkrétního souhlasu se zpracováním osobních údajů. Některé osobní údaje

mohou být uchovávány z důvodu potřeb vědeckého výzkumu, archivace nebo z důvodu

ochrany právních nároků správce.
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9. Vaše práva

Informujeme Vás o Vašem právu dle čl. 7 odst. 3 Nařízení odvolat Váš souhlas se

zpracováním Vašich osobních údajů (pokud je právním titulem zpracování konkrétních

osobních údajů Váš souhlas), na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení), právu

požadovat opravu svých osobních údajů (čl. 16 Nařízení), právu požadovat výmaz

osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, právu na omezení zpracování

(čl. 18 Nařízení), právu Vás na Vaši žádost informovat o příjemcích osobních údajů dle čl.

19 Nařízení, právu na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, právu vznést

námitku ohledně zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení), právu nebýt subjektem

automatizovaného rozhodování a profilování dle čl. 22 Nařízení.

Informujeme Vás, že s ohledem na konkrétní zpracování se rozsah Vašich práv může lišit.

Pro realizaci Vašich práv se obraťte na kontaktní údaje uvedené v tomto dokumentu.

10. Další důležité informace

Dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních

údajů, u kterého můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít

za následek vysoké riziko pro Vaše práva, SZÚ Vás o tomto porušení bude bez zbytečného

odkladu informovat za podmínek ustanovení čl. 34 nařízení.

Informujeme Vás, že může dojít k aktualizaci této informace o zpracování Vašich osobních údajů. 

U každé revize bude uvedeno datum a číslo aktualizace. Aktuální verze informace o ochraně 

osobních údajů bude vždy přístupná na webových stránkách. Doporučujeme Vám pravidelně se o 

zpracování osobních údajů informovat. 

Kontaktní údaje 

Doručovací adresa Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 

Datová schránka ymkj9r5 

E-mail gdpr@szu.cz 

Telefonní číslo 267 082 442 

Verze 2.0 

Datum poslední aktualizace 22.02.2021 




