Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 00839396

Osobní údaje zpracovávané v Nemocnici Třebíč
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč
IČO: 00839396
OBLAST: ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE
SUBJEKT
ÚDAJŮ

ZDROJ
ÚDAJŮ

ÚČEL
ZPRACOVÁNÍ

FORMA
ZPRACOVÁNÍ

pacient,
osoby
v anamnéze,
zdravotnický
personál

subjekt údajů pacient,
zdravotnická
dokumentace,

poskytování
zdravotních
služeb

elektronická,
listinná

ZPRACOVÁNÍ
SE
SOUHLASEM
SUBJEKTU
ÚDAJŮ
ano, ne

KATEGORIE
ÚDAJŮ

PŘÍJEMCI
OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

UCHOVÁNÍ/ZPŮSOB
OCHRANY

MÍSTO
ZPRACOVÁNÍ

PŘEDÁNÍ
DO 3.
ZEMÍ

jméno,
příjmení,
bydliště, státní
příslušnost, ID
pacienta, číslo
pojištěnce,
adresa,
biometrické,
citlivé (o
zdravotním
stavu)

poskytovatelé
zdravotních
služeb,
zdravotní
pojišťovny,
úřady, soudy,
policie

po dobu stanovenou
právním předpisem
/mechanická – zajištění
listinné dokumentace,
elektronická – omezení
přístupu do
dokumentace

sídlo správce
a ordinace
mimo adresu
sídla

není

ZPRACOVÁNÍ
SE
SOUHLASEM
SUBJEKTU
ÚDAJŮ
ano (internet),
ne

KATEGORIE
ÚDAJŮ

PŘÍJEMCI
OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

UCHOVÁNÍ/ZPŮSOB
OCHRANY

MÍSTO
ZPRACOVÁNÍ

PŘEDÁNÍ
DO 3.
ZEMÍ

jméno,
příjmení, titul,
fotografie,
rodné příjmení,
bydliště,
telefon,
adresa, rodné
číslo, zdravotní
stav, děti,
dosavadní
praxe,

subjekt údajů,
orgány státní
správy,
policie, soudy

po dobu
pracovněprávního
vztahu a dobu
stanovenou právním
předpisem

sídlo správce

není

OBLAST: PERSONÁLNÍ AGENDA
SUBJEKT
ÚDAJŮ

ZDROJ
ÚDAJŮ

ÚČEL
ZPRACOVÁNÍ

FORMA
ZPRACOVÁNÍ

zaměstnanci

subjekt údajů

výkon
personální
agendy,
daňové účely,
interní
telefonní
seznam,
kontakt na
www.
stránkách
organizace

elektronická,
listinná
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/mechanická – zajištění
listinné dokumentace,
elektronická – omezení
přístupu do
dokumentace

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 00839396
(zde se
souhlasem
subjektu)

rodinní
příslušníci
(děti,
manžel/ka,
druh, družka)

zaměstnanci

daňové účely

elektronická,
listinná

ano

ZPRACOVÁNÍ
SE
SOUHLASEM
SUBJEKTU
ÚDAJŮ
ne

ZPRACOVÁNÍ
SE
SOUHLASEM
SUBJEKTU
ÚDAJŮ
ne (evidováno
ÚOOÚ),
informace
subjektu údajů

bezúhonnost,
vzdělání, státní
příslušnost,
číslo
bankovního
účtu, zdravotní
pojišťovna,
Jméno,
příjmení, rodné
číslo, datum
narození,
údaje o studiu,
podpis

orgány státní
správy,
policie, soudy

po dobu
pracovněprávního
vztahu a dobu
stanovenou právním
předpisem
/mechanická – zajištění
listinné dokumentace,
elektronická – omezení
přístupu do
dokumentace

sídlo správce

není

KATEGORIE
ÚDAJŮ

PŘÍJEMCI
OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

UCHOVÁNÍ/ZPŮSOB
OCHRANY

MÍSTO
ZPRACOVÁNÍ

PŘEDÁNÍ
DO 3.
ZEMÍ

jméno,
příjmení, vztah
ke smluvnímu
partnerovi
/funkce/, titul,
e-mail, telefon

smluvní strana

po dobu platnosti
smluvního vztahu a dobu
stanovenou právním
předpisem
/mechanická – zajištění
listinné dokumentace,
elektronická – omezení
přístupu do
dokumentace

sídlo správce

není

KATEGORIE
ÚDAJŮ

PŘÍJEMCI
OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

UCHOVÁNÍ/ZPŮSOB
OCHRANY

MÍSTO
ZPRACOVÁNÍ

PŘEDÁNÍ
DO 3.
ZEMÍ

podoba a
pohyb osob

subjekt údajů,
orgány státní
správy, jiné
oprávněné

max. 72 hodin/ochrana
mechanická a
elektronická - omezení
přístupu, záznam o

sídlo správce

není

OBLAST: SMLUVNÍ VZTAHY
SUBJEKT
ÚDAJŮ

ZDROJ
ÚDAJŮ

ÚČEL
ZPRACOVÁNÍ

FORMA
ZPRACOVÁNÍ

smluvní
partneři
správce a
jejich
zaměstnanci
nebo jimi
pověřené
osoby

subjekt údajů
nebo jeho
zaměstnavatel,
veřejný rejstřík

Uzavírání,
realizace a
evidence
smluv, účetní
evidence

elektronická,
listinná

OBLAST: KAMEROVÝ SYSTÉM
SUBJEKT
ÚDAJŮ

ZDROJ
ÚDAJŮ

ÚČEL
ZPRACOVÁNÍ

FORMA
ZPRACOVÁNÍ

osoby
pohybující se
v provozech
správce

kamerový
systém
(obrazový
záznam)

Zajištění
bezpečnosti
provozu
(ochrana

elektronická
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Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 00839396
osobních
majetku a
údajů
osob)
Umístění kamer (číslo kamery, budova - snímané místo)

o kamerovém
systému

1: M, lékárna

11: U, vchod

21: N,
pokladna

2: M,
technická
místnost
12: L, vchod
kaple
22: M, ulice
1.část

osoby
(poškození)

náhledu

3: zadní výjezd

4: M, vchod

5: CH, příjezd

6: M, recepce

7: S, zadní
parkoviště

8: CH, přední
výjezd

9. R, přední
vjezd

10: CHR,
vchod

13: M,
křižovatka u
lékárny
23: spojovací
most M-U,
ulice 2.část

14: výjezd za
skladem

15: S,
parkoviště za
skladem
25: spojovací
most M-L,
ulice 4.část

16:N,
parkoviště
před skladem
26: CH:
parkoviště

17: S,
parkoviště za
skladem
27: M, vestibul
před lékárnou

18: M, přední
parkoviště

19: N, vchod

20: LDN MB,
vchod

28: K, stavba

29: E, vstup do
energocentra

30: zadní
brána, zadní
výjezd

24: spojovací
most M-U,
ulice 3.část

kamery
budova patro umístění + IP
typ kamery
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