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Informace o zpracování osobních údajů stážista / student 

 
1. ÚVOD 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo 
„nemocnice“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat praktikanty, 
kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. 
Nemocnice je povinna informovat praktikanty na základě článku 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“). 

Pod pojmem „praktikant“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba, která vstupuje do prostor 
nemocnice za účelem vykonání praxe na základě smlouvy. 

Tento dokument je dostupný na internetových stránkách nemocnice 
http://www.nemfm.cz/ochrana-osobnich-udaju/ a v písemné formě u referenta pro vzdělávání  
a u pověřence. Písemná forma tohoto dokumentu neobsahuje informace v plném rozsahu, ten je 
dostupný pouze na příslušných internetových stránkách (písemný dokument obsahuje odkaz na 
stránky, na nichž může praktikant podrobné informace vyhledat).  

 

2. INFORMACE O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A NAKLÁDÁNÍ S NIMI 
 

• Kontaktní údaje správce osobních údajů:  
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 
Elišky Krásnohorské 321 
Frýdek 
738 01 Frýdek-Místek 
 

• Statutární zástupce správce:  
Ing. Tomáš Stejskal, MBA ředitel nemocnic 
 

• Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Mgr. Bc. Klára Banotová 
558 415 004 
poverenec@nemfm.cz 

 
• Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje nemocnicí zpracovávány 

Účelem, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou: 
o Vzdělávání mediků, středoškolských a vysokoškolských studentů, lékařů  

a nelékařských zdravotnických pracovníků; 
o Kamerový systém; 
o Kartový systém 

 
• Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů: 

o zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci;  
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o zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; 
o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu; 
o zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; 
o Zákon č. 95/2004Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti  

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta; 

o zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících  
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o nelékařských zdravotnických povoláních); 

o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;  
o Vyhláška č. 95/20111 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků. 
 

Oprávněné zájmy nemocnice nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro 
účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany: 
Provozování kamerového systému - Důvodem provozování kamerového systému je 
oprávněný zájem nemocnice (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu svých práv  
a právem chráněných zájmů a na ochranu majetku nemocnice a bezpečnosti zaměstnanců 
a dalších osob, zvlášť ve večerních a nočních hodinách. Účelem zpracování je zajištění 
bezpečného přístupu a pohybu ve sledovaných prostorech a zajištění důkazu pro případ 
šetření bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání. Nemocnice provozuje 
kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho 
práva na soukromí, co nejmenší. Záznamy z kamerových systémů jsou proto uchovávány 
pouze po dobu 5 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány 
jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo 
trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, nemocnice je sama 
nezveřejňuje 
Poskytnutí bezplatného připojení k internetu pacientům, návštěvám a zajištění 
bezpečnosti počítačové sítě.  Z důvodu zabezpečení wifi sítě identifikujeme zařízení  
a evidujeme MAC adresu zařízení. Záznamy o připojeném zařízení jsou uchovávány po dobu 
maximálně 90 dnů od jejich pořízení; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze 
záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části 
záznamů jsou předány Policii ČR, nemocnice je sama nezveřejňuje´ 
Kartový systém je využíván za účelem použití elektronického klíče, čerpání stravy, 
selekce vstupů studentů do zájmových prostor na základě přidělených oprávnění k vstupu, 
monitorování pohybu osob, personalizovaný tisk. 
 

• Další oprávněné zájmy nemocnice: 
Identifikační visačka s uvedeným jménem, příjmením (případně titulem) a školou, na které 
praktikant studuje. 

 
• Zpracování na základě smlouvy: 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) – zpracování je 
nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jeho zaměstnavatel 
nebo vzdělávací instituce. 

 
• Kategorie dotčených osobních údajů  

V případech, kdy nemocnice osobní údaje nezískává pouze od praktikantů samotných, ale 
rovněž od jiných osob (zejména v rámci smluvní praxe – škola, zaměstnavatel), nemocnice 
zpracovává následující kategorie osobních údajů: 

- identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, titul…) 
- popisné údaje (informace o praxi) 
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• Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: 

Příjemcem osobních údajů může být škola, na které praktikant studuje a v případě 
nutnosti také orgány činné v trestním řízení. Dále může být příjemce OÚ praktický lékař 
nebo zaměstnavatel lékaře, který přichází na stáž. V případě pracovního úrazu musí 
správce předat údaje subjektům oprávněným ze zvláštního zákona. 
 

• Doba uložení osobních údajů: 
• Osobní údaje jsou uloženy po dobu 3 let po ukončení vzdělávací praxe, u studentských 

praxí pak po dobu 10 let za účelem uplatnění daňového odpočtu za vzdělávání studentů. 
 
 

3. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Jako praktikant máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete 
uplatnit způsobem uvedeným níže v čl. 4. 
 

• Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako 
subjektu údajů, máte právo na jejich opravu. 

Máte právo získat od nemocnice potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo 
nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním 
údajům.  

Nemocnice je povinna poskytnout Vám bezplatně první kopii zpracovávaných osobních 
údajů z praxe a tato žádost je v souladu s bodem 4.2. Za případné další kopie však je 
nemocnice oprávněna požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním 
nákladům, které nemocnici vznikly.  

Požádáte-li zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty 
v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob 
poskytnutí.  
 

• Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech: 
a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich 

zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů 
ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít 
práva na opravu); 

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho 
požadujete jen omezení jejich použití; 

c) nemocnice již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete 
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 osobních údajů, které se Vás týkají, máte v 
případě, že: 

a) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy odůvodňuje-
li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné 
dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se 
rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní), nebo 
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b) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje-
li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nemocnice 
nebo třetí strany; oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování 
kamerového systému. 

 
• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že 

zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového 
úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 
www.uoou.cz  

 
Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem: 

• právo na výmaz osobních údajů 
Toto Vaše právo je omezeno zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, 
popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.  

 
Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje: 

• právo na přenositelnost údajů 
Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje nemocnice nezpracovává na základě Vašeho 
souhlasu s jejich zpracováním a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně. 

 
 
4. JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA UVEDENÁ V ČLÁNKU 3? 
 

4.1  Způsob uplatnění práv 

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže 
uvedených adresách:  

- písemně dopisem zaslaným na adresu nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o, El.Krásnhorské 
321, Frýdek, 738 01, na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“. Odpověď 
Vám bude zaslána doporučeným dopisem „do vlastních rukou“. 

- elektronicky prostřednictvím e-mailu s elektronicky ověřeným podpisem zaslaného na 
adresu poverenec@nemfm.cz 

- Přes datovou schránku - ID datové schránky: xupk6pr 
 
Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme 
včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména 
na jiné e-mailové adresy). Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.  
 
Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu osobních údajů 
prosím uveďte následující: 

1. svoji totožnost, 
2. specifikujte, jaké právo uplatňujete 
3. případně doplňte další požadavky 
 

4.2 Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně 
nakládání s osobními údaji 

Jako nemocnice jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů 
bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.  
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Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující 
administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo 
s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná 
nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je nemocnice 
oprávněna odmítnout žádosti vyhovět.  
 
4.3 Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání 

s osobními údaji 

Jako nemocnice jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů 
bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.  
 
Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující 
administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo 
s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná 
nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je nemocnice 
oprávněna odmítnout žádosti vyhovět.  
 
4.4  Právo vznést námitku 

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že: 
a) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy  

odůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem 
je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní 
moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné  
a soudní), nebo 

zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje-li 
nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nemocnice nebo třetí 
strany; takto nemocnice odůvodňuje provozování kamerového systému. 


