
 

 

 
 
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZZS LK 
 
E-MAIL:  GDPRSU@ZZSLK.CZ 
 
 

1. ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2016/679, General Data Protection Regulation) a na základě 
jeho hlavních zásad: 

a. zákonnost, korektnost a transparentnost; 
b. účelové omezení; 
c. minimalizace údajů; 
d. přesnost; 
e. omezení uložení; 
f. integrita a důvěrnost 
g. a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). 

 
Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto 
prohlášení je objasnit způsoby použití Vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je 
chránit Vaše práva, umožnit kontrolu osobních údajů a ochrana soukromí. Dále uvádíme, jaké 
osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je 
sdílíme. Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti níže. 
 

2. SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 
 
Pojem „osobní údaje" znamená veškeré informace, které se týkají Vás a které Vás identifikují, 
buď samy o sobě, nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. 
 
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje shromažďuje různé druhy osobních údajů a 
zvláštní kategorie osobních údajů (např. zdravotní stav a jiné citlivé informace). 
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2.1 Osobní údaje o pacientech ve zdravotnické dokumentaci 
 
Shromažďujeme následující osobní údaje:  
jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, adresa, telefonní číslo, e-
mail, zdravotní pojišťovna, číslo zdravotního pojištění, informace o zdravotním stavu. 
Osobní údaje shromažďujeme dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování a vyhlášky č. 98/2012, Vyhláška o zdravotnické dokumentaci po dobu 10 let. 
 

2.2 Osobní údaje o zaměstnancích 
Shromažďujeme následující osobní údaje:  
jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo, datum narození, místo 
narození, doklady o vzdělání, platový výměr, číslo bankovního účtu, rodinný stav, státní 
příslušnost, zdravotní pojišťovna (ověření údajů na průkazu zdravotní pojišťovny), číslo 
občanského průkazu, datum jeho vydání a platnost (ověření údajů z občanského průkazu), 
číslo řidičského průkazu, datum jeho vydání, platnost, řidičské oprávnění (ověření údajů z 
řidičského průkazu) rodinní příslušníci vč. data narození, posudek o zdravotní způsobilosti k 
práci, beztrestnost (ověření z platného výpisu z rejstříku trestů), údaj o pobírání důchodu 
invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, číslo 
smlouvy penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření nebo číslo smlouvy životního 
pojištění (ověření údajů ze smlouvy), údaje o vozidle, které zaměstnanec používá pro služební 
cesty (kopie technického průkazu, kopie dokladu o pojištění vozidla), členství v odborové 
organizaci, zájmy.  
Osobní údaje shromažďujeme v jednotlivých agendách dle příslušných obecně závazných 
právních předpisů a vnitřních předpisů. 
 

2.3 Osobní údaje o budoucích zaměstnancích 
Shromažďujeme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, vzdělání, dosavadní 
pracovní zkušenosti, motivační dopis a životopis. 
V životopise můžete poskytnout dále dle vlastního uvážení: adresu, telefonní číslo, pohlaví, 
rodné příjmení, stav, osobní preference, věk a datum narození, fotografii, záliby. 
Osobní údaje, které jsou uchazeči o zaměstnání zasílány a doručeny na ZZS LK, jsou 
uchovávány po dobu 1 roku, poté jsou vyřazeny z evidence a řádně skartovány. 
 

2.4 Kamerové systémy 

2.4.1 Kamerové systémy -  objekt  ZZS LK, Klášterní 954/5, Liberec  
Pro ochranu dat a majetku je prostor monitorován kamerovým systémem se záznamem, doba 
uchování záznamu je 7 dní, správce zpracování ZZS LK. 
 

2.4.2 Kamerový  systém - vozidla  ZZS LK 
Pro ochranu majetku a právní ochranu řidičů sanitních vozidel je prostor před vozidlem 
monitorován kamerovým systémem se záznamem, doba uchování záznamu je 5 dní, správce 
zpracování ZZS LK. 
 

2.5 Webové stránky 
Na webové stránce www.zzslk.cz zpracováváme biometrické osobní údaje vedoucích 
zaměstnanců ZZSLK. 
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3. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. 
 
Osobní údaje sdílíme pouze s třetími stranami, které jsou zde uvedené: 
 

Nemocnice/poskytovatelé zdravotní péče 
ZZS LK sdílí nezbytné osobní údaje pacientů s poskytovateli zdravotní péče, se kterými si 
předává pacienty: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa, státní 
příslušnost, telefonní číslo, e-mail, zdravotní pojišťovna, číslo zdravotního pojištění, 
diagnóza. 

Zdravotní pojišťovny 
ZZS LK sdílí osobní údaje pacientů: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, 
adresa, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, číslo zdravotního pojištění, diagnóza. 
ZZS LK sdílí osobní údaje zaměstnanců: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa. 

Česká správa sociálního zabezpečení 
ZZS LK sdílí osobní údaje zaměstnanců: jméno, příjmení, vč. rodného příjmení, titul, rodné 
číslo, datum narození, místo narození, adresa, pohlaví, státní občanství, zdravotní 
pojišťovna, druh pracovně právního vztahu, datum nástupu a skončení zaměstnání, 
informace o důchodu. 

Penzijní společnosti 
ZZS LK sdílí osobní údaje zaměstnanců: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo smlouvy. 

Úřad práce 
ZZS LK sdílí osobní údaje zaměstnanců: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, adresa, 
zdravotní pojišťovna, stupeň vzdělání, pracovní zařazení, druh pracovněprávního vztahu, 
odstupné. 

Finanční úřad 
ZZS LK sdílí osobní údaje zaměstnanců: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, 
adresa, zdravotní znevýhodnění, invalidita, rodinní příslušníci, jméno, příjmení, rodné 
číslo). 

Pojišťovna Kooperativa 
ZZS LK sdílí osobní údaje zaměstnanců: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 
zdravotní pojišťovna, pohlaví, státní občanství, adresa, pracovní zařazení, druh 
pracovněprávního vztahu. 

Policie ČR 
ZZS LK sdílí osobní údaje pacientů: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, 
adresa, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mail, zdravotní pojišťovna, číslo zdravotního 
pojištění, diagnóza. 

Instituce a vynucovací orgány 
ZZS LK osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu 
výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a 
regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k 
ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení  



 

 

 
 
soudu nebo donucovacího orgánu. 
 

4. SVOLENÍ 
 
V případě sdílení údajů s jinými třetími stranami, než je uvedeno výše, Vás, pokud to 
nařizuje zákon, nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů. 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Jsme pevně odhodláni chránit Vaše osobní údaje a používat náležitá technická a 
organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo 
nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození. 
 

6. MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Pokud nastanou případy, kdy 
budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), 
provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly Vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové 
kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů u příjemců. 
 

7. ÚDAJE O DĚTECH 
 
Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech mladších 13 let shromažďujeme jen v případě 
zdravotnické dokumentace a personální a mzdové agendy pro potřeby daně z příjmu, kdy 
jsme příslušným zákonem vázáni tyto údaje shromažďovat a archivovat. 
Jiné osobní údaje o dětech neshromažďujeme. 
 

8. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI 
 
Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké 
osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který Vám umožní uplatnit veškerá 
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. 
 
V případě potřeby uplatnění Vašich práv se obracejte na e-mail: gdprsu@zzslk.cz 
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9. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY 
 
Můžete nám kdykoli napsat žádost o seznam osobních údajů, které o Vás vedeme, opravu 
určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o 
vymazání nebo jiné odstranění Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost 
zaktualizujeme nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou. 
 

10. VYMAZÁNÍ INFORMACÍ 
 
Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle 
potřeby Vám v souladu s platnou legislativou vyhovíme. 
 

11. ÚPRAVY ZÁSAD 
 
ZZS LK se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. 
Dokument 
,,Informace o ochraně osobních údajů ZZS LK" proto pravidelně revidujeme, abychom se 
ujistili, že v něm nejsou žádné chyby, je dobře viditelný na našich webových stránkách, 
obsahuje náležité informace o Vašich právech a o zpracování dat a odpovídá platné 
legislativě. Informace o ochraně osobních údajů aktualizujeme, aby odrážely nový vývoj a 
příležitosti ve vztahu k internetu a aby byly v souladu s platnou legislativou. O případných 
zásadních změnách v Informacích o ochraně osobních údajů Vás budeme informovat 
prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi. 
 

12. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
SPRÁVCE 
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. 
Klášterní 954/5 
460 01 Liberec 
Telefon: +420 485 218 511 
e-mail: sekreatriat@zzslk.cz 
 
 
 
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ/DPO 
AFEL PRO, s.r.o. 
Jaroslav Hervert Pernerova 51 
186 00 Praha 8 
e-mail: gdprsu@zzslk.cz 
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V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jaké o Vás shromažďujeme osobní údaje, jak 
uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na 
e-mail: gdprsu@zzslk.cz 
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