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Statutární
zástupce

Bc. Jitka Jírová
ředitelka školy
e-mail: msklapalka@tiscali.cz
Telefon: 315723709

Zpracovatel
osobních údajů

Činnost zpracování
Název činnosti zpracování
osobních údajů

Zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti s vedením evidence úrazů a nemocí z
povolání

Kategorie subjektů
osobních údajů

Zaměstnanec, svědci úrazu, osoba, která úraz zaznamenala

Kategorie příjemců
osobních údajů

Interní:

▪
▪
▪

Ředitelka školy
Zástupkyně ředitelky školy
hospodářka

Externí:

▪

Získávání osobních údajů:

Získávání osobních údajů
od jiného subjektu:
Účel zpracování osobních
údajů

osobní údaje jsou poskytovány pouze na základě oprávnění stanovených zvláštními
právními předpisy, zejm.:
- Územně příslušný útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné
skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin.
V případě smrtelného úrazu vždy.
- Odborová organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Příslušný oblastní inspektorát práce, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého
zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu
hospitalizace předpokládat
- Zaměstnavatel, který zaměstnance k práci vyslal nebo dočasně přidělil
- Zdravotní pojišťovna, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec
pojištěn
- Pojišťovna, u níž je zaměstnavatel pojištěn, z důvodu likvidace pojistné události
zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání
- Zaměstnanec, v případě smrti rodinný příslušník
 od subjektu údajů

▪

ne

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění povinnosti zaměstnavatele při pracovních
úrazech a nemocech z povolání ve smyslu § 105 zákona č. 262/2006 Sb. Jedná se zejm. o
vedení evidence úrazů (kniha úrazů), záznamů o úrazu a záznamů o úrazu – hlášení změn, a
evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání.

Zpracování osobních údajů pouze v rozsahu nutném pro dosažení účelu
zpracování

Ano

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Ne

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Ne

Datová sada osobních údajů
Subjekt údajů t

Postižený zaměstnanec

Svědek úrazu; osoba, která úraz
zaznamenala; zástupce zaměstnanců
pro BOZP; zástupce odborové
organizace

Jméno





Příjmení





Titul





Datum a místo narození





Rodné číslo





Datum a místo úmrtí





Trvalé bydliště





Státní občanství





Národnost





Adresa povoleného pobytu nebo
místo pobytu v zahraničí (u
cizinců)





Doručovací nebo kontaktní adresa





Číslo průkazu totožnosti





Číslo účtu





Email





Telefonní číslo





Podpis





Další osobní údaje

▪ Pohlaví
▪ Druh zranění
▪ Zraněná část těla
▪ Výsledek kontroly přítomnosti alkoholu
nebo jiných návykových látek

▪ Trvání pracovní neschopnosti
 Zvláštní kategorie osobních
údajů
 rasový či etnický původ
 politické názory
 náboženské vyznání či
 filozofické přesvědčení
 členství v odborech
 genetické údaje

 údaje o úrazu

▪ funkce

 biometrické údaje za
účelem jedinečné
identifikace fyzické osoby
 údaje o zdravotním
stavu
 údaje o sexuálním
životě
 údaje o sexuální
orientaci
 Zpracování osobních údajů
týkajících se rozsudků v trestních
věcech a trestných činů



 Zpracování osobních údajů dětí
Zákonnost zpracování
 subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním
svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením
smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje

561/2004

▪
▪

Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o evidenci úrazů, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu

 zpracování je nezbytné pro ochranu životně
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě
Likvidace osobních údajů, lhůty
Lhůta zpracování

Knihy úrazů A5
Hlášení úrazů, posudky, lékařské protokoly úrazů smrtelných a
s trvalými následky A/10
Hlášení úrazů, posudky, lékařské protokoly ostatních úrazů S/10

Způsob výmazu elektronicky vedených osobních
údajů

Elektronicky nezpracováváno

Způsob likvidace osobních údajů vedených
v listinné podobě

Archivace
Skartace

Práva subjektů údajů
Přístup

Ano

Přenositelnost

Ne

Oprava

Ano

Námitka

Ne

Výmaz

Ano

Omezení zpracování

Ano

Právo odvolat souhlas

Ne

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Ano

