oblast

popis činnosti

GDPR čl. 6 odst. 1 písm.:

Získávání základních,
zdravotních informací o
c) splnění právní povinnosti
klientech, vedení zdravotnické
dokumentace
Zpracování a vedení evidence
klientů (služby následné péče, b) splnění smlouvy
terapeutický program, mobilní c) splnění právní povinnosti
terénní program)
SOCIÁLNĚ
ZDRAVOTNÍ

Intervenční centrum - zprávy o
evidenci, příjem úředních
b) splnění smlouvy
záznamů o vykázání, evidence
c) splnění právní povinnosti
klienta v IC, sepisování
soudních podání

Poskytování sociálních služeb

b) splnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti

specifické stravovací
požadavky

b) splnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti

právní úprava - účel zpracování

Z 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
Z 108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
111/2006 Sb.- Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
505/2006 Sb., - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
(vyhl. 387/2017 Sb.),
372/2011 Sb., - Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách),
48/1997 Sb., - Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů,
329/2011 Sb., - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
537/2006 Sb., - Vyhl. o očkování proti infekčním nemocem,
306/2012 Sb., - Vyhl. o podmínkách předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,"
V 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Kategorie a rozsah zpracovávaných osobních
údajů
Identifikační údaje klienta, pohlaví, citlivé: zdravotní
stav klienta, průběh a výsledky vyšetření, údaje
vztahující se k úmrtí, také OÚ rodinných příslušníků,
osobní a pracovní anamnéza

Subjekty údajů

Klienti

Příjemci OÚ

Poskytovatelé zdravotních
služeb, zdravotní pojišťovny

Doba archivace

zákonná podoba archivace

Ve smyslu vnitřního předpisu archivace 10
let po úmrtí, resp. 100 let od narození
(S10/100)

Adresní a idnetifikační údaje: jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail
Citlivé údaje: zdravotní stav apod., mohou se stát
Klienti
součástí zápisu, pokud o nich klient spontánně v
průběhu konzultace mluví

vlastní dokumentace

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení,
narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail, pohlaví,
data narození dětí, apod.
Citlivé údaje: zdravotní stav apod, mohou se stát
součástí zápisu, pokud o nich klient spontánně mluví

Klienti

vlastní dokumentace

Doba archivace 10 let/100 let Archivační a
skartační řád organizace

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení,
narození, bydliště, telefonní číslo, e-mai, pohlaví,
osobní údaje rodinných příslušníků
Citlivé údaje: zdravotní stav

Klienti

IT dodavatel, zdravotní
pojišťovny

Smlouvy 5 let od ukončení, osobní spisy 5
let od úmrtí, resp. 100 let od narození,
docházky, úhrady za pobyt 5 let, vymáhání
pohledávek 10 let viz Archivační a skartační
plán organizace

Jméno, příjmení, speciální požadavky na stravu

Klienti

vlastní dokumentace

Doba archivace 3 roky

Doba archivace 10 let po úmrtí, resp. 100
let od narození, viz Archivační a skartační
řád organizace

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách,
Vyhláška 646/2004 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě

