INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
IDENTIFIKACE SPRÁVCE:

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice,
IČ: 260 68 877, http://www.nemcb.cz

KONTAKTNÍ OSOBA SPRÁVCE:

Blanka Záleská, zaleska.blanka@nemcb.cz, +420387872074

DPO/POVĚŘENEC:

Ondřej Lešetický, dpo@jihnem.cz, +420727931965

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů se odvíjí primárně od jejich účelu a na základě následujících právních důvodů:


Čl. 6., odst. 1, písm. b) GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů:
plněním smlouvy je zprostředkování účasti na akci, přijetí přihlášky účastníka, zpracování prezenční listiny, identifikačních
karet a osvědčení o účasti a v neposlední řadě také poskytnutí podpůrných materiálů odborné konference.



Čl. 6., odst. 1, písm. f) GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu pořizování
obrazových a zvukových záznamů účastníků konference a jejich následného zveřejnění pro novinářské účely nebo pro
účely akademického projevu v oblasti lékařské vědy a výzkumu podle § 17 odst. 1, Zákona 110/2019 Sb. o zpracování
osobních údajů.
Takový způsob zpracování lze považovat za přiměřený vzhledem k tomu, že nezahrnuje osobní údaje uvedené v čl. 9
odst. 1 nebo čl. 10 GDPR.



Čl. 6., odst. 1, písm. c) GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti: vypořádání platby účastníka a
vystavení dokladu k úhradě ceny za účast na konferenci.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Pro účely uspořádání konference a ve smyslu identifikace účastníků a komunikace s nimi zpracováváme následující osobní
údaje:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: titul před jménem; jméno; příjmení; titul za jménem; pozice v organizaci; datum narození (pro
vystavení certifikátu).
KONTAKTNÍ ÚDAJE: název vysílající instituce, pracoviště a oddělení; adresa vysílající instituce, alternativní kontaktní
adresa účastníka; email; telefon; účast na konferenci (AKTIVN/PASIVNÍ)
ZÚČTOVACÍ ÚDAJE: název organizace; IČO organizace; číslo účtu; datum.
Pro účely zveřejnění obsahu přednášek konference v podobě on-line a off-line videozáznamu nebo prezentace nebo tzv.
posteru zpracováváme následující osobní údaje:
IDENTIFKACE PŘÍSPĚVKU: Název přednášky / posteru; jméno autora; pracoviště autora; abstrakt příspěvku; obsah
příspěvku ve formě prezentace
MULTIMEDIÁLNÍ VÝSTUPY: videozáznam postavy a obličeje aktivního účastníka; fotografie postavy a obličeje aktivního
účastníka
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 rok od konání konference

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(I) Správce osobních údajů (Nemocnice České Budějovice, a.s.
(ii) registrovaní účastníci konference

DALŠÍ INFORMACE, RESPEKTIVE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník konference alias subjekt, ke kterému se výše uvedené zpracovávané osobní údaje vztahují, má právo požadovat od
správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, pořízení jejich kopie, jejich opravu, omezení zpracování či výmaz. V
případě výhrady ke zpracování má právo uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování, v tomto případě, pokud tomu
nebrání jiný zákonný důvod, správce příslušnou operaci zpracování ukončí.
Tato práva lze uplatnit u správce osobních údajů prostřednictvím kontaktní osoby správce, případně prostřednictvím osoby
odpovědné za ochranu dat v Nemocnici České Budějovice, a.s., tj. pověřence pro ochranu osobních údajů.
Na zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého lze podat stížnost. Pro podrobnosti viz
stránky http://www.uoou.cz.

