Odbor zdravotnictví
Poř.
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

A

B

C

D

E

Plánované
lhůty pro
výmaz
kategorií
osobních
údajů
F

Obecný popis technických
a organizačních
bezpečnostních opatření
G

1.

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum narození
příp. rodné číslo, trvalý pobyt
Vyřizování agendy návrhů na přezkoumání lékařského posudku
poskytovatelé zdravotních služeb poskytovatelé zdravotních
citlivé údaje: zdravotní stav
dotčené osoby
služeb
dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
údaje o jiných osobách: jméno,
přizvaní specialisté
dotčené osoby
znění pozdějších předpisů
příjmení, odbornost, adresa
místa poskytování zdravotních
služeb (další dle obsahu řízení)

2.

Agenda Oprávnění k poskytování zdravotních služeb a další
činnosti (kontroly, správní řízení o přestupku) dle zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů

osobní údaje podle zákona č.
372/2011 Sb.
citlivé údaje podle zákona o
rejstříku trestů a zákona
č.372/2011 Sb.

poskytovatelé zdravotních
účastník řízení
služeb, příp. statutární zástupci a subjekty uvedené v zákoně
50 let
odborní zástupci poskytovatelů
č. 372/2011 Sb.
zdravotních služeb, zaměstnanci

listinná podoba: uzamykatelné
skříně, kartoteční skříně
(oprávnění); elektronická
podoba: disk O: - dokumenty,
disk K:, spisová služba, e-mail

3.

Kontrolní činnost dle zákona č. 372/2011 Sb., 167/1998 Sb., o
návykových látkách, vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a
dokumentaci návykových látek a přípravků, zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích, zákona č. 500/2004 Sb., zákona č. 379/2005
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek

osobní údaje podle zákona č.
372/2011 Sb.
citlivé údaje podle zákona o
rejstříku trestů a zákona
č.372/2011 Sb.

kontrolovaná osoba, tj.
poskytovatelé zdravotních
kontrolovaná osoba, tj.
služeb, příp. statutární zástupci a
poskytovatelé zdravotních
odborní zástupci poskytovatelů
služeb, povinné osoby
zdravotních služeb, zaměstnanci,
povinné osoby

V/10

listinná podoba: uzamykatelné
skříně, elektronická podoba: disk
O: - dokumenty, spisová služba,
e-mail

Agenda převzaté zdravotnické dokumentace zaniklého
poskytovatele zdravotních služeb (ZD) dle zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve
znění pozdějších předpisů

poskytovatel zdravotních služeb,
odbornost, adresa místa
poskytovatelé zdravotních
poskytování zdravotních služeb
poskytovatel zdravotních služeb, služeb, orgány činné v
jméno, příjmení, rodné číslo
pacient (žadatel o ZD)
trestním řízení
(datum narození), trvalý pobyt
pacienta; citlivé údaje - zdravotní
stav

dle vyhlášky č.
98/2012 Sb.

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
o: - dokumenty, spisová služba;
citlivé údaje - ZD: příruční
spisovna (klíč uložen v
uzamykatelné zásuvce v
kanceláři, přístupný pouze
pracovníkům, kteří mají agendu
na starosti)

4.

5 let

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
o: - dokumenty, spisová služba,
e-mail

Agenda stížností na poskytování zdravotní péče dle zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum narození
příp. rodné číslo, trvalý pobyt
pacienta
citlivé údaje: zdravotní stav
identifikační údaje poskytovatele
zdravotních služeb

6.

Agenda nezávislých odborných komisí dle zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve
znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum narození
příp. rodné číslo, trvalý pobyt
pacient
pacienta
poskytovatel zdravotních služeb
citlivé údaje: zdravotní stav
a jeho zaměstnanci
identifikační údaje poskytovatele
zdravotních služeb

7.

Přestupková agenda (první stupeň) dle zákona č. 372/2011 Sb.,
zákona č. 373/2011 Sb., zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě, zákona č. 167/1997 Sb., zákona č. 285/2002 Sb.,
o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně
některých zákonů (transplantační zákon), zákona č. 256/2001 Sb.,
zákona č. 255/2012 Sb., zákona č. 500/2004 Sb.

8.

Výběrová řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a
úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů

9.

Odvolací řízení dle zákona č. 500/2004 Sb, správní řád

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt;jiné údaje
IČ

10.

Úhrada nákladů spojených s preventivními opatřeními
zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění TBC
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění dle zákona č.
258/2000 Sb. a vyhlášky č. 224/2002 Sb.

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, rodné číslo
pacienta; jiné údaje: jméno,
přijmení, IČ poskytovatele

11.

adresní a identifikační údaje:
Úhrada nákladů spojených s likvidací léčiv dle zákona č. 378/2007 jméno, příjmení, rodné číslo
pacienta; jiné údaje: jméno,
Sb., o léčivech
přijmení, IČ poskytovatele

12.

Zveřejňování informací na úřední desce - při ukončení činnosti
poskytovatele zdr. služeb

5.

pacient, zákonný zástupce,
osoba blízká, osoba
zmocněná pacientem, lékař
5 let
pověřený k vypracování
odborného stanoviska
poskytovatelé zdrav. služeb

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
o: - dokumenty, spisová služba,
e-mail

pacient, zákonný zástupce,
osoba blízká, osoba
zmocněná pacientem, lékař
10 let
pověřený k vypracování
odborného stanoviska,
poskytovatelé zdrav. služeb

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
o: - dokumenty, spisová služba,
e-mail

odvolací orgán, soud

V/10

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
o: - dokumenty, spisová služba,
e-mail

členové komise

V/15

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
O: - dokumenty, disk K:, spisová
služba, e-mail

účastník řízení

účastník řízení, správní
orgán prvního stupně

V/5

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
O: - dokumenty, spisová služba,
e-mail

pacienti, poskytovatelé
zdravotních služeb

Ministerstvo financí poskytovatel dotace

V/5

listinná podoba: uzamykatelné
skříně

poskytovatelé zdravotních služeb

Ministerstvo financí poskytovatel dotace

V/5

listinná podoba: uzamykatelné
skříně

S15

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
O: - dokumenty, spisová služba,
e-mail

pacient
poskytovatel zdravotních služeb
a jeho zaměstnanci
lékař pověřený k vypracování
odborného stanoviska

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum narození účastník řízení, statutární
příp. rodné číslo, trvalý pobyt
zástupce, zmocněnec, svědek

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum narození
příp. rodné číslo, trvalý pobyt
uchazeč, který se přihlásil do
citlivé údaje: bezúhonost,
výběrového řízení, člen komise
zdravotní způsobilost

jméno a příjmení, adresa místa
poskytování zdr. služeb,
odbornost

poskytovatelé zdravotních služeb OVZ

13.

traumaplány: jméno a příjmení;
Traumatologické plány poskytovatelů zdr. služeb - lůžková zařízení; sestry: jméno a příjmení, datum zaměstnanci poskytovatelů
nar. a adresa bydliště, titul,
zdravotních služeb
Evidence sester
pracoviště

ved. odd., VO, v případě
krizového stavu členové
Krizového štábu, v případě V/5
kontroly zástupci MZdr u
sester zástupci MO

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
O: - dokumenty, spisová služba,
e-mail

14.

Agenda správních poplatků

jméno a příjmení, adresa, titul

poskytovatelé - plátci

VO, ved. odd., finanční
odbor

mail, disk O; zabezpečení - skříň
a kartotéka

15.

Výběrová řízení pro PO - člen představenstva, ředitel organizace
apod.

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, rodné číslo,
trvalý pobyt; citlivé údaje:
bezúhonnost

uchazeč, který se přihlásil do
výběrového řízení, člen komise

uchazeč, který se přihlásil
do výběrového řízení,
členové komise

V/5

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
o: - dokumenty, disk K:, spisová
služba, e-mail

16.

Souhlas zřizovatele s přijetím darů nad 500 tis. Kč dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, trvalý
pobyt;jiné údaje IČ

dárce

příspěvkové organizace
zřizované krajem

V/5

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
o: - dokumenty, disk K:, spisová
služba, e-mail

žadatelé, resp. příjemci dotace
kraje

vedení kraje, odbor
finanční, výbor pro
zdravotnictví

V/5

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba: disk
o: - dokumenty, disk K:, spisová
služba, e-mail

členové orgánů společnosti a
projektového týmu

členové hodnotící komise a
V/10
komise pro otevírání obálek

17.

18.

Dotace z rozpočtu KK vč. individuálních žádostí o dotaci;
kontrolní činnost

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum
narození (rodné číslo), adresa
místa trvalého pobytu nebo
adresa bydliště a adresa pro
doručování, titul

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum
Projekty a Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
narození, trvalý pobyt;
veřejných zakázek
citlivé údaje: bezúhonost

listinná podoba: uzamykatelné
skříně; elektronická podoba:
spisová služba

19.

Oceňování osobností - Zdravotník Karlovarského kraje

jméno a příjmení, adresa,
kontaktní údaje, titul, profesní
zdatnost a odbornost,
zaměstnání

20.

Smlouvy KK

jméno a příjmení, datum
narození ev. RČ, adresa bydliště, žadatelé
č. bank. účtu

OVZ, RKK a ZKK, členové
výboru pro zdravotnictví,
V/5
kontroly z ústředních
orgánů

disk K, mail, Athena, GINIS;
zabezpečení - uzamykatelná
skříň

21.

Zapisovatelka výboru pro zdravotnictví

jméno a příjmení, bydliště,
telefon, citlivé údaje: členství v
politické straně

členové výboru

vedení KK, výbor pro
zdravotnictví

KEVIS, disk K, mail; skříň

22.

Agenda objednávek

jméno a příjmení, adresa

poptávané osoby - poskytovatelé lékař při objednání posudků V/5

OKHaVV, vedení kraje,
navržené a oceňované osobnosti
pořadatel slavnostního
z oblasti zdravotnictví
večera

V/5

V/5

web kraje, mail, disk O,
IntraDoc, uzamykatelná skříň

GINIS, mail, Athena, disk K;
zabezpečení - skříň bez klíče

23.

Příprava a tvorba materiálů pro jednání RKK, ZKK a výborů;
příprava podkladů pro radního

jméno a příjmení, adresa,
kontaktní údaje, titul, finanční
údaje

např. ředitelé PO, poptávané
osoby, účastníci řízení

vedení KK, výbor pro
zdravotnictví

V/5

IntraDoc, Athena, disk K a O,
mail, skříň

24.

Podklady pro odměny ředitelů PO

jméno a příjmení a titul

ředitelé PO

vedení KK

V/5

Athena, mail, disk K;
uzamykatelná skříň

25.

Zřizovací listiny PO

jméno a příjmení, datum nar.
Ev. RČ, adresa bydliště,
kontaktní údaje,ctitul,
akademické záznamy

ředitelé PO

vedení KK

V/5

Athena, Kevis, mail, IntraDoc,
disk K, uzamykatelná skříň

26.

Zajištění pohotovosti v nem. Mariánské Lázně

jméno a příjmení, adresa,
časový údaj o ošetření - datum a pacienti
čas

vedení KK, Plzeňský kraj
na základě smlouvy

V/5

Athena; uzamykatelná skříň

jméno a příjmení, datum nar. ev.
uchazeči o zakázky
RČ, adresa, titul, kvalifikace a
akademické záznamy

OLPaKŽÚ, OF - proplácení
faktur, OISM - pomoc při
vyhodnocování VZ,
uzavírání smluv o
V/5
výpůjčkách či pronájmu
pozemků; KKN - dle
příkazní smlouvy

27.

investiční a neinvestiční akce realizované v rámci odboru a KKN

E-ZAK, Athena, disk K,
uzamykatelná skříň

Administrace žádostí o dotaci nebo návratné finanční výpomoci
- § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení, ve znění pozdějších předpisů
- § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení, ve znění pozdějších předpis
- § 94a odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, ve
znění pozdějších předpisů
- § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 sb., o základních registrech

28.

Adresní a identifikační údaje:
A) V případě fyzické osoby:
- jméno a příjmení,
- datum narození
- adresa bydliště
B) V případě OSVČ také:
- identifikační číslo osoby (bylo-li
přiděleno)
nebo
C) V případě právnické osoby:
- název, popřípadě obchodní
firma
- sídlo
- identifikační číslo osoby (bylo-li
přiděleno)

Žadatelé o dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc:
- fyzické osoby (nepodnikající)
- fyzické osoby podnikající
(OSVČ)
- právnické osoby

Administrátoři žádostí o
dotace z dotačních
programů a individuálních
dotací nebo žádostí o
návratnou finanční
výpomoc zařazených do
odborů:
- bezpečnosti a krizového
řízení
- dopravy a silničního
hospodářství
- investic
- kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního
ruchu
- regionálního rozvoje
- sociálních věcí
- školství, mládeže a
tělovýchovy
- zdravotnictví
- životního prostředí a
zemědělství
- kanceláře ředitelky úřadu
(koordinátor pro
elektronizaci administrace
dotací)
Vedoucí oddělení a adborů,
kteří přímo řídí administraci
žádostí o dotaci nebo
návratné finanční výpomoci

Po dobu uložení
spisové
dokumentace v
centrální
spisovně:
- v případě
krajských dotací
a dotací s
podílem
finančních
prostředků ze
státního
rozpočtu 10 let
(ukládací znak
88 vyjma 88.3)
- v případě
dotací s
podílem
finančních
prostředků EU
15 let Ukládací
znak 108.5)

Informační systém GINIS
(především moduly RAP, SPO,
VFP, SML, POU a ADK)
prostřednictvím napojení na
informační systém základních
registrů (ISZR) - ROB, ROS,
RÚIAN

Administrace žádostí o dar
- § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, ve
znění pozdějších předpisů
- § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení, ve znění pozdějších předpis
- § 94a odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, ve
znění pozdějších předpisů
- § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 sb., o základních registrech

29

Adresní a identifikační údaje:
A) V případě fyzické osoby:
- jméno a příjmení,
- datum narození
- adresa bydliště
B) V případě OSVČ také:
- identifikační číslo osoby (bylo-li
přiděleno)
nebo
C) V případě právnické osoby:
- název, popřípadě obchodní
firma
- sídlo
- identifikační číslo osoby (bylo-li
přiděleno)

Žadatelé o dar:
- fyzické osoby (nepodnikající)
- fyzické osoby podnikající
(OSVČ)
- právnické osoby

Administrátoři žádostí o dar
zařazených do odborů:
- bezpečnosti a krizového
řízení
- dopravy a silničního
hospodářství
- investic
- kancelář hejtmana a
vnějších vztahů
- kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního
ruchu
- regionálního rozvoje
- sociálních věcí
- školství, mládeže a
tělovýchovy
- zdravotnictví
- životního prostředí a
zemědělství
- kanceláře ředitelky úřadu
(koordinátor pro
elektronizaci administrace
dotací)
Vedoucí oddělení a adborů,
kteří přímo řídí administraci
žádostí o dar

Po dobu uložení
spisové
dokumentace v
centrální
spisovně

Informační systém GINIS
(především moduly RAP, SPO,
VFP, SML, POU a ADK)
prostřednictvím napojení na
informační systém základních
registrů (ISZR) - ROB, ROS,
RÚIAN

