Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Na Chmelnicích 6, 323 00 Plzeň
IČ: 40526666

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 20

GDPR
Zpracování a ochrana osobních údajů
Skartační znak

S5

Vydání: 2

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

13.5.2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

15.5.2019

Schválila: ředitelka organizace

MUDr. Jana Tytlová

Zpracovala, zodpovídá:

MUDr. Jana Tytlová

Dokument ruší / mění

VS č. 20 ze dne 1. 12. 2018

Dětské centrum Plzeň
příspěvková organizace
Na Chmelnicích 617/6
323 00 Plzeň

T
F
E
W

+420 378 037 820 - 25
+420 378 037 834
infoDCP@plzen.eu
www.detskecentrumplzen.cz

Organizace je zapsána v OR
vedeném KS v Plzni
oddíl Pr, vložka 583
IČ
40526666

Příloha: 0

Bankovní spojení
KB, Plzeň-město
ČÚ 43937-311/0100
DDS BHXKHMM

1/8

OBSAH:
Čl. 1

Účel a oblast platnosti ........................................................................................ 3

Čl. 2

Základní pojmy, definice, zkratky ................................................................... 3-4

Čl. 3

Pravomoci a odpovědnosti ................................................................................. 4

Čl. 4

Popis činnosti ..................................................................................................... 4

4.1

Transparentnost zpracování osobních údajů ..................................................... 4

4.2

Stanovení účelu a rozsahu zpracování osobních údajů ..................................... 5

4.3

Plnění povinností správce a zpracovatele .......................................................... 5

4.4

Odpovědnost zaměstnanců za zpracování osobních údajů ............................... 5

4.5

Uchovávání osobních údajů ........................................................................... 5-6

4.6

Povinnosti zaměstnanců při zpracování a zabezpečení osobních údajů ........... 6

4.7

Dohled a kontrola ........................................................................................... 6-7

Čl. 5

Závěrečná ustanovení ........................................................................................ 7

Čl. 6

Související podklady ........................................................................................... 7

Čl. 7

Přílohy................................................................................................................. 7

2/8

Čl. 1
ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI
Účelem vydání této směrnice je přijmout a provést vhodná technická a organizační opatření
ke zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob (subjektu údajů) v souladu s čl. 24
a násl. Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) – GDPR [1] a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů [2]

Čl. 2
ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY
Pro účely této směrnice se rozumí:
GDPR – nařízení EU č. 2016/679 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), tzv. GDPR (angl. General Data Protection Regulation) [1]
a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Osobní údaj – veškerá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále
jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Citlivý údaj – údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání
či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje a údaje
o zdravotním stavu či sociální situaci.
Zaměstnavatel – Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace, Na Chmelnicích 617/6, Plzeň, 323
00 Plzeň, IČO 40526666, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu
Pr., vložka 583
Správce – zaměstnavatel:
• pokud určuje účel zpracování osobních údajů a prostředky zpracování osobních údajů
• pokud jej jako správce označuje zvláštní zákon.
Zpracovatel – zaměstnavatel, pokud je na základě smlouvy, zmocnění, pověření nebo právního
předpisu oprávněn zpracovávat osobní údaje pro jiného správce.
Zaměstnanec – fyzická osoba, která je u zaměstnavatele v pracovním nebo obdobném pracovním
poměru.
Pacient, klient – fyzická osoba, které je zaměstnavatelem poskytována sociální nebo zdravotní
služba; příjemce poskytované zdravotní i sociální služby .
Odpovědný zaměstnanec – zaměstnanec odpovědný za výkon práce, jejíž součástí je nakládání
s osobními údaji.
Uchazeč o zaměstnání, zájemce či žadatel o sociální nebo zdravotní službu – fyzická osoba,
která se osobně, telefonicky či písemně uchází o zaměstnání nebo sociální či zdravotní službu.
Třetí osoba – osoba (subjekt), která není zaměstnancem či příjemcem sociálních nebo zdravotních
služeb, ale její osobní údaje jsou nutné k plnění zákonem stanovených povinností zaměstnavatele.
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Jedná se zejména o zákonného zástupce nezletilého, opatrovníka, poručníka, pěstouny, osvojitele
Způsobilost dítěte – dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
v souvislosti s nabídkou služeb dovršením patnáctého roku věku.
Subjekt údajů – fyzická osoba, jíž se osobní údaj týká:
-

zaměstnanec

-

nezletilé dítě + zákonný zástupce

-

třetí osoba

-

uchazeč o zaměstnání

-

fyzické osoby smluvních právnických osob

Rozsah zpracování osobních údajů – znamená určení způsobu zpracování osobních údajů, dobu
uchovávání, prostředky zpracování, určení kategorií příjemců, důvodů zpracování a ostatních údajů
popisujících zpracování osobních údajů v Klíči. Při stanovení rozsahu zpracování osobních údajů
je rovněž nutné určit, na základě jakého zákonného důvodu zpracování jsou osobní údaje zpracovány
a v případě, že jde o osobní údaje získané od subjektu údajů, zda se jedná o získávání osobních
údajů zákonným nebo smluvním ujednáním anebo požadavkem na to, aby byly osobní údaje součástí
smlouvy a rovněž poučení subjektu údajů o následném neposkytnutí osobních údajů.
Klíč – Závazná podniková pravidla k ochraně osobních údajů, která jsou nástrojem k definování účelu
zpracování a rozsahu zpracování osobních údajů.
Úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů.
Počítač – osobní počítač, tablet, telefon nebo jiný elektronický přístroj, v jehož paměti je možné
uchovávat osobní údaje.
Pověřenec – poskytuje zaměstnavateli a ostatním zaměstnancům informace a poradenství o jejich
povinnostech podle GDPR [1] a dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, monitoruje soulad
s GDPR [1], dalšími právními a vnitřními předpisy a další dokumentací zaměstnavatele v oblasti
ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědností, zvyšování povědomí a odborné přípravy
zaměstnanců v oblasti GDPR [1]. Na požádání poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu
na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování podle čl. 35 GDPR [1]. Spolupracuje
s Úřadem. Působí jako kontaktní místo pro Úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně
předchozí konzultace podle čl. 36 GDPR [1], a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci. Působí
jako kontaktní osoba zaměstnavatele pro subjekty údajů ve všech záležitostech souvisejících
se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR [1].
Čl. 3
PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI
Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnavatele, kteří jakkoli nakládají
s osobními údaji subjektů údajů. Použije se vždy, nestanoví-li GDPR [1] jinak.

Čl. 4
POPIS ČINNOSTI
4.1

TRANSPARENTNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(1) Správce zpracovává osobní údaje transparentně tak, aby měl kdykoli možnost seznámit se
se zpracováním osobních údajů, které provádí.
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(2) V rámci transparentnosti tak správce vede databázi informací, Klíč o zpracování osobních
údajů a všechny informace o zpracování osobních údajů roztříděné podle jednotlivých účelů
zpracování (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření
před uzavřením smlouvy; zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které
se na správce vztahují; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce; subjekt
údajů udělil v daném případě souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů).
4.2

STANOVENÍ ÚČELU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(1) Správce stanoví účel a rozsah zpracování osobních údajů prostřednictvím Klíče, který má
Dětské centrum Plzeň zpracován.

4.3

PLNĚNÍ POVINNOSTÍ SPRÁVCE A ZPRACOVATELE
(1) Povinnosti správce a zpracovatele plní v souladu s Organizačním řádem [3] a Pracovním
řádem [4] Dětského centra Plzeň a dalšími předpisy a zákony odpovědní zaměstnanci, není-li
dále stanoveno jinak.
(2) Při jednání s Úřadem zastupuje zaměstnavatele statutární orgán zaměstnavatele.
(3) Podklady pro veškerá jednání s Úřadem připravuje statutárnímu orgánu odpovědný
zaměstnanec.

4.4

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(1) Zaměstnavatel rozděluje odpovědnost za zpracování osobních údajů mezi jednotlivými
zaměstnanci tak, že zaměstnanec je oprávněn seznamovat se s osobními údaji pouze
v rozsahu, který je nezbytný pro výkon jeho práce a za zpracování těchto osobních údajů
je odpovědný.
(2) Zaměstnanec je povinen seznámit se se stanoveným účelem a rozsahem zpracování těch
osobních údajů, se kterými bude při výkonu práce nakládat, přicházet do styku,
a to prostřednictvím příslušných dokumentů vygenerovaných Klíčem.
(3) V rámci odpovědnosti zaměstnanců za zpracování osobních údajů nemohou zaměstnanci
při zpracování osobních údajů překračovat rozsah zpracovávaných osobních údajů, které
stanovil správce prostřednictvím Klíče.

4.5

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
Způsob likvidace osobních údajů je stanoven v Klíči. Skartační doba je stanovena vnitřním
předpisem zaměstnavatele – Spisový a skartační řád Dětského centra Plzeň [5].

(2) Písemnosti a jiné hmotné nosiče dat, které obsahují osobní údaje, jsou uloženy pouze
v uzamykatelných místnostech. Za jejich ztrátu či zcizení odpovídá odpovědný zaměstnanec.

(3) Písemnosti a jiné hmotné nosiče dat, které obsahují citlivé údaje, jsou uloženy minimálně
v uzamykatelných místnostech, ideálně také v uzamykatelných skříních.
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(4) Uchovávání osobních údajů v počítači lze jen tehdy, když:
• přístup k souborům obsahujícím osobní údaje je chráněn heslem
• přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou soubory obsahující osobní údaje umístěny,
je chráněn heslem.
4.6

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(1) Zaměstnanec je povinen zpracovávat osobní údaje pouze způsoby zpracování a v rozsahu,
který je správcem stanoven.
(2) Zaměstnanec plní povinnosti správce a zpracovatele prostřednictvím Klíče, pokud
lze prostřednictvím Klíče příslušnou povinnost plnit.
(3) Zaměstnanec nesmí umožnit neoprávněným osobám seznamovat se s jakýmikoliv osobními
údaji, kterými disponuje. Za tímto účelem je povinen zejména při odchodu z pracoviště
dodržovat tzv. „pravidlo čistého stolu“, tedy nenechávat na stole dokumenty obsahující
osobní údaje a vypínat osobní počítač. Dokumenty obsahující osobní údaje, které již nebudou
sloužit subjektu údajů ani správci se neprodleně po jejich vyřazení skartují. Je nepřípustné,
aby se tyto dokumenty nacházely bez dozoru např. u skartovacího či kopírovacího zařízení.
Je zakázáno tyto dokumenty vyhazovat bez jejich znehodnocení do odpadkových košů
či venkovních kontejnerů. Zákaz platí i na jakékoliv sdělování osobních údajů o
subjektech neoprávněným subjektům telefonickou či elektronickou cestou.
(4) Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
(5) Vzhledem k tomu, že Úřad je oprávněn uložit za porušení příslušných ustanovení
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů správní pokuty až do výše 10 000 000
Kč, stanoví správce následující opatření:

Za porušení povinností vyplývajících z této směrnice může být zaměstnanci uložena sankce ve formě
odebrání veškerých pohyblivých složek platu (osobní příplatek, odměna) až do výše 10 000 Kč
za jedno prokázané porušení. Tím není dotčena povinnost podílet se i na náhradě škody
dle příslušných ustanovení Zákoníku práce [6] a Pracovního řádu Dětského centra Plzeň [4] v případě
uložení sankce Úřadem.
Uložení výše uvedené sankce má oporu v ust. § 301 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
v platném znění [6] a v příslušných ustanoveních Pracovního řádu Dětského centra Plzeň [4] :

Zaměstnanci jsou povinni:
c) „dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy
vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni“.
Opakované porušení těchto povinností může vyústit až po ukončení pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele.
4.7

DOHLED A KONTROLA

(1) Na soulad činnosti zaměstnavatele s GDPR [1] a dalšími předpisy v oblasti ochrany osobních
údajů podle vlastního plánu dohledové činnosti a na základě vyhodnocení podnětů
zaměstnavatele, ostatních zaměstnanců, kontrolních orgánů a subjektů údajů dohlíží
pověřenec.
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(2) Pověřenec navrhuje zaměstnavateli opatření k dosahování plného souladu s GDPR [1]
a dalšími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

(3) Pověřenec se podílí na plnění povinností zaměstnavatele hlásit porušení zabezpečení
osobních údajů Úřadu a oznamovat porušení zabezpečení osobních údajů subjektům
osobních údajů.

Čl. 5
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. 05. 2019.

Čl. 6
SOUVISEJÍCÍ PODKLADY
[1]

GDPR

[2]

Zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

[3]

Organizační řád Dětského centra Plzeň, v platném znění

[4]

Pracovní řád Dětského centra Plzeň, v platném znění

[5]

Spisový a skartační řád Dětského centra Plzeň, v platném znění

[6]

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Čl. 7
PŘÍLOHY

Přílohy a další související dokumenty jsou k dispozici v Dětském centru Plzeň a jsou také uvedeny na
webových stránkách pod odkazem GDPR (1).
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