INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ
podle článků 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)
1.

Správce osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 13 odst. 1 písm. a), čl. 14 odst. 1 písm. a):
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20
telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku
(dále také „správce“)

2.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 13 odst. 1 písm. b), čl. 14 odst. 1 písm. b):
Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, telefon: +420 577 043 580, e-mail: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku

3.

Účel zpracování osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. c), čl. 14 odst. 1 písm. c):
vyhodnocení a vyhlášení výsledků ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje – kategorie pečující
osoba“ pro rok 2022.

4.

Důvod poskytnutí osobních údajů (čl. 13 odst. 2 písm. e):
Ocenění za pečovatelskou a pěstounskou činnost, zviditelnění a podpoření pečujících osob ve Zlínském kraji ve veřejném
zájmu, a to ve dvou kategoriích - pečující osoba a pěstoun (samostatná působnost kraje).
Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nebude moci zařadit kandidáta do návrhů na
ocenění.

5.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí (čl. 14 odst. 2 písm. f):
Od navrhovatele, který osobní údaje navrženého kandidáta na ocenění a své osobní údaje uvádí v nominačním
formuláři a jeho přílohách. Od osoby, o kterou je pečováno případně od jejího zákonného zástupce v případě, že
je nezletilá nebo jejího opatrovníka. Od člena odborné komise.

6.

Právní základ pro zpracování (čl. 13 odst. 1 písm. c), čl. 14 odst. 1 písm. c):
Právním základem zpracování osobních údajů subjektu údajů (navrhovatele, kandidáta na ocenění, osoby závislé
na pomoci jiné fyzické osoby případně od jejího zákonného zástupce nebo jejího opatrovníka, člena hodnotící
komise) je:
- čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
podložené ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pro kategorii osobních údajů: - adresní a identifikační údaje subjektu údajů,
- čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení – výslovný souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, které se týkají
zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního/sociálního znevýhodnění osoby, o kterou je pečováno.

7.

Kategorie dotčených osobních údajů (čl. 14 odst. 1 písm. d):
Osobní údaje navrhovatele

adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa /včetně elektronické – e-mail/, telefonní číslo,
podpis)
Osobní údaje navrženého kandidáta

adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa /včetně elektronické – e-mail/,
telefonní číslo)

popisné údaje (životopis, zdůvodnění nominace)
Osobní údaje osoby, o kterou je pečováno

adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa

údaje, které se týkají zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního/sociálního znevýhodnění
Osobní údaje člena hodnotící komise

adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa /včetně elektronické – email/, telefonní číslo)

8. Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy (čl. 13 odst. 2 písm. a), čl. 14 odst. 2 písm. a):
5 let (v souladu se skartační lhůtou pro vyřízení spisu, která je dána vnitřní normou správce SM/04 -Spisový řád).
Po dobu trvání ankety jsou u správce uloženy jméno, příjmení, titul a adresa vítězů ankety minulých let.
9. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. e), čl. 14 odst. 1 písm. e):

členové hodnotící komise,

veřejnost (údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách správce, ve výroční zprávě správce,
nástěnkách a tiskovinách správce a dalších médiích)
10. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (čl. 13 odst. 1 f), čl. 14 odst.
1 f):

Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.
11. Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování (čl. 13 odst. 2 písm. f), čl. 14
odst. 2 písm. g):
Nedochází.
12. Práva subjektu údajů (čl. 13 odst. 2 písm. b), d), čl. 14 odst. 2 písm. c), e):
Subjekt údajů, který udělil výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo jej kdykoliv odvolat
(odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním). Případné odvolání souhlasu musí být učiněno prokazatelnou formou, nejlépe písemně, zaslané správci
případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, kterého jmenoval Správce.
V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k osobním
údajům, které se ho týkají (čl. 15), jejich opravu (čl. 16), popřípadě omezení zpracování (čl. 18), a vznést námitku
proti zpracování (čl. 21). Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování
osobních údajů.
Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY
Správce bude dále pořizovat a následně používat příležitostné fotografie, zvukový, obrazový nebo zvukově
obrazový záznam subjektu údajů („Projevy osobní povahy“) v souvislosti s jeho účastí na slavnostním vyhlášení
výsledků ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje – kategorie pečující osoba“ pro rok 2022. Účastí na
slavnostním vyhlášení výsledků ankety uděluje subjekt údajů správci svolení k pořizování svých Projevů osobní
povahy a jejich šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za
účelem propagace tohoto ocenění a s tím souvisejícímu nakládání s uvedenými projevy osobní povahy. Obvyklým
způsobem rozšiřování je myšleno zejména rozšiřování pomocí internetu – webových stránek správce, Facebooku
a dalších obdobných kanálů správce. Správce je zároveň oprávněn předávat uvedené Projevy osobní povahy
médiím pro účely mediálního pokrytí slavnostního předání ocenění. Nesouhlas s takovýmto pořizováním Projevů
osobní povahy, jejich šířením nebo nakládáním s nimi je možné vyjádřit kdykoliv u správce a na e-mailové adrese:
poverenec.oou@kr-zlinsky.cz.

