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Osoba jejíž osobní údaje jsou zpracovávány může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového orgánu a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení
zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Informace o případném předávání osobních údajů
do jiných států jsou uvedeny ve sloupci Příjemci OÚ. Do jiné země jsou OÚ předávány pouze pokud to vyžaduje zákon.
Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje (členěno podle kategorií) v rozsahu:
Kategorie určující skupinu osob: Dodavatel
id

Název agendy

Účel zpracování

Rozsah zpracovávaných OÚ

Zákonnost zpracování

Doba zpracování

Příjemci OÚ

11 Fakturace, objednávky - netýkající se
pacientů a klientů

zpracovávání vydaných a došlých faktur, objednávky
identifikace firmy - název, adresa, IČO
Naplnění ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, pro vybrané účetní jednotky
a České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky,
které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

f) Pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany Spisový a skartační odběratelé a dodavatelé
řád

13 Evidence smluv

Evidence smluv je nezbytná v rámci oprávněných činností
jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní
Správce.
kontakt, e-mail adresa, číslo účtu
Inventarizace majetku a závazků se provádí v souladu s
informace o dodavateli
ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky,
které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, státními fondy
a organizačními složkami státu a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků a dle Českých účetních
standardů
pro některé vybrané účetní jednotky.

c) Pro splnění právní povinnosti, f) Pro účely
oprávněných zájmů správce či třetí strany
c) Pro splnění právní povinnosti

14 Evidence majetku

Spisový a skartační subjekty údajů, Pardubický kraj
řád
Spisový a skartační Pardubický kraj
řád

25 Odpadové hospodářství, včetně
nebezpečného odpadu a chemických
látek

Agenda je zpracována v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o identifikační údaje Správce - název, adresa, IČO +
c) Pro splnění právní povinnosti
odpadech, s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, s
identifikační údaje svozu odpadů - název, adresa, IČO
vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
s Nařízením komise (EU) č. 1357/2014, s vyhláškou č. 306/2012
Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a také v souladu s
doporučením MŽP k nakládání s odpady ze zdravotnictví
vydaného odborem odpadů v červenci 2007.

Spisový a skartační SW EVI 8 od společnosti INISOFT s.r.o.
řád

26 Revize, BTK, rozbory, BOZP, PO, ZP,
metrologie

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, zákon č. 268/2014 Sb., o identifikační údaje Správce - název, adresa, IČO +
c) Pro splnění právní povinnosti
zdravotnických prostředcích, Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii identifikační údaje svozu odpadů - název, adresa, IČO
a další.
Agenda se zpracovává na základě oprávněných zájmů Správce
identifikační údaje Správce - název, adresa, IČO +
f) Pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
identifikační údaje svozu odpadů - název, adresa, IČO

Spisový a skartační dodavatelé, servisní firmy
řád

28 Projektová dokumentace včetně
rozpočtu, investice a opravy, servisní
zprávy, studie

Spisový a skartační dodavatelé
řád

41 Výběrová řízení - majetek

– zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, identifikační údaje Správce - název, adresa, IČO +
c) Pro splnění právní povinnosti
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
identifikační údaje svozu odpadů - název, adresa, IČO
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zejména ust. § 24 až 30, vymezující povinnosti k
oceňování, inventarizaci a ochraně majetku včetně prováděcích
předpisů,
– vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o účetnictví
– České účetní standardy
– vnitřní řády a směrnice organizace
– Zřizovací listina PO Pk
– Metodické materiály Odboru finančního Pardubického kraje
týkající se nakládání s majetkem, vlastnictví majetku a
odpisování dlouhodobého majetku

Spisový a skartační Dodavatelé, PK
řád

Kategorie určující skupinu osob: Cizí osoba
id

Název agendy

Účel zpracování

Rozsah zpracovávaných OÚ

Zákonnost zpracování

43 Stravování EXTERNÍ

Jedná se o agendu strávníků v Albertinu - externích strávníků

jméno, příjmení, adresa

f) Pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany

46 Odborné stáže

Odborné stáže - smlouva o výkon činnosti u jiného
zaměstnavatele, ochrana informací, které se dozví stážista při
výkonu činnosti. Zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách.
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Příjmení, jméno, datum narození, bydliště

c) Pro splnění právní povinnosti

47 Žadatelé o zaměstnání

Podklady pro výběr nových zaměstnanců.

příjmení, jméno, adresa, bydliště, dosažené vzdělání a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní
povinnosti
jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo,
c) Pro splnění právní povinnosti
bydliště, informace o trestu, informace o zdravotním
stavu

48 Obecně prospěšné práce

Doba zpracování

Příjemci OÚ
subjekty údajů

Spisový a skartační Stážista a zařízení, odkud je stážista
řád
vyslán

Spisový a skartační Pouze Správce
řád
Spisový a skartační Správce, mediační služba
řád

