Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)
Správce OÚ:
Sídlo správce:
e-mail:
IČO:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, Žamberk

poslední aktualizace 29.10.2018
Pověřenec pro OÚ: Mgr. Simona Žabková
telefon: 605211154, 465677855
e-mail: zabkova@albertinum-olu.cz

albertinum@albertinum-olu.cz

196096

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:
id

Název agendy

Pacient
Účel zpracování

Rozsah zpracovávaných OÚ

Zákonnost zpracování

1

Nežádoucí události

Vyhláška č. 102/2012 Sb.

2

Interní audity - výsledky ZD

Vyhláška č. 102/2012 Sb.

3

Vykazování zdravotní péče pojišťovnám
vykazování zdravotní péče z důvodu: Zákon č.
jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, diagnóza,
ZDRAVOTNÍ LŮŽKA + AMBULANTNÍ PÉČE (včetně 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
kontaky na třetí osoby, zaměstnavatel, vzdělání
sociálních lůžek)
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování
Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní
pojišťovně
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

c) Pro splnění právní povinnosti

4

Vykazování zdravotní péče SAMOPLÁTCŮM

c) Pro splnění právní povinnosti

9

Seznam neúčtovaných výkonů /psycholog,
fyzioterapie/
10 Pokladní doklady - PACIENT

jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
c) Pro splnění právní povinnosti
popis zdravotního stavu, údaje o pohlaví, údaje o roli
pracovníků Správce, e-mailové adresy, telefony
pracovníků
číslo chorobopisu pacienta
c) Pro splnění právní povinnosti

vykazování zdravotní péče z důvodu: Zákon č.
jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, diagnóza,
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
kontakty na třetí osoby, zaměstnavatel, vzdělání
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování
Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní
pojišťovně
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Pro přehlednost neúčtovaných výkonů ZP pro potřeby jméno, příjmení, rodné číslo, diagnóza
Správce.
příjem a výdej peněz - zákon č. 250/2000 Sb.,
jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště
rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o účetnictví
- České účetní standardy v platném znění
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
19 Seznam pacientů - příjem peněz /např. důchody, Agenda se zpracovává z důvodu přehlednosti, kde
jméno, příjmení, místo uložení pacienta
dávky, apod./
pacient potvrzuje svým podpisem převzetí peněz.

Doba zpracování

Příjemci OÚ

Spisový a skartační Manažer kvality a vedoucí zdravotnických pracovišť,
řád
Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve
zdravotnictví, o.p.s.
Spisový a skartační zaměstnanci OLÚ ALB
řád
Spisový a skartační zdravotní pojišťovny, Správce
řád

Spisový a skartační zdravotní pojišťovny, subjekty údajů, Správce
řád

f) Pro účely oprávněných zájmů správce Spisový a skartační Správce
či třetí strany
řád
c) Pro splnění právní povinnosti
Spisový a skartační pacienti, klienti sociálních lůžek, zaměstnanci,
řád
příbuzní pacientů a klientů, cizí osoby, banky

e) Pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu

Spisový a skartační subjekty údajů
řád

30 STAPRO HelpDesk + konzultace poradce

Jde o konzultaci a hlášení problémů od pracovnic
pojišťoven, aby došlo ke správnému vykazování
zdravotní péče.
Aktivně monitorující (centrálně) - oddělení Malinský i
pasivně monitorující (pro budoucí prohlížení v případě
potřeby) - oddělení Malinský + ambulantní
psychiatrie.
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v
platném znění, zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, zákon č. 100/1988 Sb., o
sociálním zabezpečení, v platném znění

jméno, příjmení, rodná čísla, diagnózy

f) Pro účely oprávněných zájmů správce Spisový a skartační pracovníci STAPRO
či třetí strany
řád

obrazové záznamy - ambulantní i hospitalizovaní
pacienti, zaměstnanci

f) Pro účely oprávněných zájmů správce
či třetí strany

jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, diagnóza c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový a skartační ÚP, OSSZ, praktický lékař, zaměstnavatel pacienta
řád

37 Datová schránka

Zákon č. 300/2008 Sb.
Zákon o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů

jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
informace o zdravotním stavu, bydliště, informace o
třetích osobách - zákonní zástupci pacientů, apod.

Spisový a skartační Správce a dále třetí strany (úřady, jiné ZZ, apod.)
řád

39 Archívy ZD

pro potřebu Správce ze zákonné povinnosti
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
Vyhláška č. 98/2012 S. o zdravotnické dokumentaci

jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, telefonní čísla, c) Pro splnění právní povinnosti
informace o zdravotním stavu, informace o třetích
osobách - zákonní zástupci, příbuzní

44 Fakturace, objednávky - PACIENT

zpracovávání vydaných a došlých faktur, objednávky jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo,
Naplnění ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o
bydliště
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.

33 Kamerový systém se záznamem

34 Pracovní neschopenky - PACIENT

c) Pro splnění právní povinnosti

PČR, servisní služba

Spisový a skartační pro potřebu Správce ze zákonné povinnosti
řád

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový a skartační pacient, Správce
řád

49 Zdravotní dokumentace AMBULANCE /plicní,
pro potřebu Správce ze zákonné povinnosti
alergologická, otorinolaryngologie, psychiatrická, Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
lékaře pracovně-lékařských služeb, praktický
Vyhláška č. 98/2012 S. o zdravotnické dokumentaci
lékař, ergoterapie, fyzioterapie, klinický logoped/

jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
diagnózy - informace o zdravotním stavu, informace
na třetí osoby (vztah k pacientovi, telefonní čísla),
zákonní zástupci pacientů

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový a skartační praktický lékař, jiný odborný lékař, zdravotnický
řád
personál z jiného ZZ, a dále osoby uvedené v zákoně
372/2011 Sb. § 65

50 Zdravotnická dokumentace LŮŽKOVÁ ČÁST

pro potřebu Správce ze zákonné povinnosti
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
Vyhláška č. 98/2012 S. o zdravotnické dokumentaci

jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
diagnózy - informace o zdravotním stavu, informace
na třetí osoby (vztah k pacientovi, telefonní čísla),
zákonní zástupci pacientů

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový a skartační praktický lékař, jiný odborný lékař, zdravotnický
řád
personál z jiného ZZ, a dále osoby uvedené v zákoně
372/2011 Sb. § 65

51 Evidence pacientů - ambulance

Evidence pacientů pro vedení zdravotnickývch údajů. přijmení, jméno, adresy, rodné číslo/datum narození, f) Pro účely oprávněných zájmů správce Spisový a skartační Pro potřeby Správce
diagnózy, informace o zdravotním stavu
či třetí strany
řád

52 Výpis ze ZD na žádost pacienta, soudu, jiného
lékaře

ze zákonné povinnosti 372/2011 Sb.

55 Zdravotně-sociální dokumentace ZSP

Pro řešení sociální situace pacienta na základě zákona jméno, příjmení adresa, rodné číslo nebo datum
o zdravotních službách 372/2011 Sb.
narození, bydliště, diagnóza, informace o zdravotním
stavu, informace o třetích osobách - kontakty na
osoby blízké
Agenda přijímaných pacientů, dispečink pro sanitní
jméno, příjmení adresa, rodné číslo nebo datum
vozy na základě právní povinnosti
narození, bydliště, diagnóza, informace o zdravotním
stavu
pro potřebu Správce ze zákonné povinnosti
jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
diagnózy - informace o zdravotním stavu, informace
Vyhláška č. 98/2012 S. o zdravotnické dokumentaci na třetí osoby (vztah k pacientovi, telefonní čísla),
zákonní zástupci pacientů, výsledky psychologických
metod

56 Přijímací kancelář, dispečink

57 Dokumentace klinického psychologa

jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
diagnózy - informace o zdravotním stavu, informace
na třetí osoby (vztah k pacientovi, telefonní čísla),
zákonní zástupci pacientů

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový a skartační Pacient, lékař z jiného ZZ, soudy a a dále osoby
řád
uvedené v zákoně 372/2011 Sb. § 65

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový a skartační PČR, okresní soud, úřad práce, OSSZ, ČSSZ,sociální
řád
zařízení, MěÚ, PDZ

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

Spisový a skartační Správce
řád
Spisový a skartační Nikdo
řád

58 Opiátové knihy

Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci jméno a příjmení pacienta, číslo chorobopisu, jména a c) Pro splnění právní povinnosti
Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování
příjmení zdravotnického personálu + bydliště
léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském
předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
Předpis č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů
Zákon č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon č.
167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č. 243/2015 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech
návykových látek

Kategorie určující skupinu osob:
id

Název agendy

Klient
Účel zpracování

5

Vyúčtování sociální lůžka

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

6

Dotace na sociální lůžka - Žádost o dotaci a
vyúčtování dotace

7

Seznam klientů sociálních lůžek

Dotace na podporu sociální služeb - z rozpočtu
Pardubického kraje jako účelová dotace na podporu
sociálních služeb
poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů v souladu s
rozhodnutím MPSV ČR o poskytování dotace z
kapitoly 313 na příslušný kalendářní rok. A dále
dotace od měst a obcí.
Agenda se zpracovává z důvodu přehlednosti o
obsazenosti klientů na sociálních lůžkách.
Příjem a výdej peněz

20 Pokladní doklady klienti SL

Spisový a skartační Ne
řád

Rozsah zpracovávaných OÚ

Zákonnost zpracování

Doba zpracování

Příjemci OÚ

jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo (používá se jako c) Pro splnění právní povinnosti
variabilní symbol)
rodné číslo, jméno, příjmení, trvalé bydliště, vzdělání, c) Pro splnění právní povinnosti
e-mail, telefonní číslo

Spisový a skartační subjekty údajů, Správce, zdravotní pojišťovny
řád
Spisový a skartační Pardubický kraj, sociální odbor, města a obce,
řád
Správce

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště f) Pro účely oprávněných zájmů správce
či třetí strany
jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště f) Pro účely oprávněných zájmů správce
či třetí strany
jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
c) Pro splnění právní povinnosti
bydliště

Spisový a skartační sociální odbor Pardubického kraje, města a obce
řád
Spisový a skartační klienti SL
řád
Spisový a skartační Klient, Správce
řád

45 Fakturace, objednávky - KLIENT

zpracovávání vydaných a došlých faktur, objednávky
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.

53 Zdravotní a sociální dokumentace klienta
sociálních lůžek

Ze zákonné povinnosti
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

jméno, příjmení, rodné číslo, informace o zdravotním c) Pro splnění právní povinnosti
stavu, sociální situace, kontakty na osoby blízké

Spisový a skartační Pracovníci insepkce kvality sociální služby, blízká
řád
osoba

54 Sociální lůžka

Ze zákonné povinnosti
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

jméno, příjmení, rodné číslo, informace o zdravotním b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění
stavu, sociální situace, kontakty na osoby blízké
právní povinnosti

Spisový a skartační Měú - sociální odbor, DPS, inspekce kvality sociální
řád
služby

