Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 695 111

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
účastníků zadávacích a výběrových řízení
dle čl. 13

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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Význam tohoto dokumentu:
Tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů účastníků
zadávacích a výběrových řízení, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (biometrické údaje – podpis),
správcem těchto údajů.
1. Identifikační a kontaktní údaje správce
Správce: Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88
746 01 Opava
IČO: 00844004
tel.: +420 553 695 111
e-mail: pnopava@pnopava.cz
datová schránka: 7hnk3jk
2. Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Karel Kraus
tel.: +420 553 695 207
e-mail: kraus@pnopava.cz
3. Kategorie subjektu údajů


účastníci zadávacích a výběrových řízení

4. Kategorie osobních údajů





kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, akademické tituly, adresa trvalého bydliště, kontaktní
spojení (telefonní spojení, e-mail), datum a místo narození, rodné číslo, identifikátor datové schránky,
elektronický podpis, pohlaví, státní občanství, stát narození;
popisné údaje: bankovní spojení, DIČ;
jiné údaje: údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci;
zvláštní kategorie osobních údajů: biometrické údaje (podpis).
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Osobní údaje se zpracovávají ve formě listinné i elektronické.
5. Oprávněné zájmy správce či třetích osob, účel a právní základ zpracování
Zpracování osobních údajů je založeno na právním základu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):
„zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;“
a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení:
„subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů“ (v
případě, že účastník zasílá svůj životopis)
Účelem zpracování osobních údajů je dodržení právní povinnosti správce v souladu s těmito ustanoveními.:
- zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění zákonů č. 147/2017 Sb. a č. 183/2017
Sb. a prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek
- vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy
tj. za účelem pořízení dodávek, poskytování služeb a stavebních prací pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě.
6. Kategorie příjemců osobních údajů




MZČR
poskytovatelé dotací
ÚOHS

7. Předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci
Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.
8. Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou právními předpisy a Spisovým řádem PNO Rd-M001.
9. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo být informován o možnosti uplatnit svá práva vůči správci. V případě, že je zpracování
osobních údajů založeno na právním základu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, jedná se o tyto práva:
a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
b) právo na opravu (čl. 16 Nařízení),
c) právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení),
d) právo podat stížnost u ÚOOÚ (čl. 77 Nařízení).
V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na právním základu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení, jedná se o tyto práva:
a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
b) právo na opravu (čl. 16 Nařízení),
c) právo na výmaz (čl. 17 Nařízení),
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právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení),
právo na přenositelnost (čl. 20 Nařízení),
právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení) subjekt údajů nemá, ale může odvolat souhlas,
právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování (čl. 22 Nařízení) subjekt údajů nemá, pokud je
souhlas výslovný,
h) právo podat stížnost u ÚOOÚ (čl. 77 Nařízení).
d)
e)
f)
g)

10. Důvod poskytnutí osobních údajů
Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem, subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout,
viz odst. 5 této Informace. V případě neposkytnutí osobních údajů se nelze zúčastnit výběrového nebo
zadávacího řízení.
11. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
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