
Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

   

1/3 Platnost od: 01. 09. 2019                                                  OUÚ -  verze 3 -  07  

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

IČ 00635162 

se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

STÁŽISTŮ V RÁMCI VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A PRAXÍ 

1. Tato informace je určena všem fyzickým osobám, které s Městskou nemocnicí 
Ostrava, příspěvkovou organizaci (dále jen „MNO“) vstupují do kontaktu za 
účelem absolvování odborné stáže, kurzu, nebo jiného dlouhodobého či 
jednorázového vzdělávacího programu (dále jen „stáž“), přičemž nejsou v žádném 
pracovněprávním vztahu k MNO (zejména studenti lékařských fakult  
a zdravotnických škol, zaměstnanci jiných zdravotnických zařízení v rámci výkonu 
atestací nebo jiného zvyšování kvalifikace), (dále jen „stážisté“). 

2. MNO zpracovává o stážistech ty informace, které jí sami poskytnou, zejména 
v rámci přihlášky na odbornou stáž/praxi/kurz, nebo v rámci informací 
předávaných MNO příslušnou školou, fakultou nebo zaměstnavatelem stážisty. 
Informace obsahující osobní údaje stážisty jsou zpracovávány zaměstnanci 
oddělení vzdělávání v elektronické formě v rámci zabezpečených databází 
uložených na serverech a jednotlivých pracovních stanicích MNO, a dále v rámci 
listinné dokumentace poskytované rovněž jednotlivým oddělením, na nichž 
stážista absolvuje příslušnou stáž, a to vždy s omezeným přístupem jakýchkoli 
nepovolaných osob. 

3. MNO jakožto správce osobních údajů stážistů poskytuje těmto subjektům 
osobních údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1 a odst. 2, a ve smyslu čl. 14 odst. 1 odst. 2 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále 
jen „Nařízení“), následující informace o zpracování jejich osobních údajů: 

 
Totožnost a kontaktní 
údaje správce 
 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 
IČ 00635162 
se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – 
Moravská Ostrava 

Kontaktní údaje pověřence 
pro ochranu osobních 
údajů  

Mgr. Kamila Formanová 
e-mail: poverenec@mnof.cz 
tel: +420 603 488 191 

Účel zpracování osobních 
údajů  

Účelem zpracování je evidence stážistů, vykonávajících 
činnost na pracovištích MNO v rámci odborné praxe, stáže 
nebo kurzu. 

Právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) - plnění právní povinnosti správce 
(dle zák. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a dle zák. 96/2004 
Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti  
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání  
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů) 
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čl. 6 odst. 1 písm. b)  
- plnění povinností ze smlouvy o poskytnutí odborné 
praxe/stáže, uzavřené se subjektem údajů, a s tím 
souvisejícího provádění opatření přijatých před uzavřením 
smlouvy na žádost subjektu údajů  
- plnění povinností ze smlouvy uzavřené s vysílající 
organizací stážisty v případech, kdy je stáž poskytována na 
základě takovéto smlouvy  

Zdroj osobních údajů Osobní údaje stážistů MNO získává přímo od jednotlivých 
stážistů v rámci přímé komunikace, anebo od 
vzdělávacího zařízení, fakulty nebo zaměstnavatele 
stážisty, který stážisty k MNO vysílá. 

Příjemci nebo kategorie 
příjemců osobních údajů 

Osobní údaje stážistů a jimi zaslané dokumenty nejsou bez 
souhlasu stážisty nikdy předávány třetím osobám mimo 
MNO. 

Předání osobních údajů do 
zemí mimo EU 

MNO nepředává osobní údaje stážistů do žádných zemí 
mimo EU, a to ani v rámci využívání jakýchkoli datových 
úložišť a cloudových služeb. 

Doba uložení osobních 
údajů 

Osobní údaje stážistů a jimi zaslané dokumenty MNO 
uchovává po dobu trvání stáže, a po jejím ukončení po 
dobu nezbytnou k plnění právních povinností MNO vůči 
vysílající organizaci stážisty, organizacím garantujícím 
příslušný vzdělávací program, a v rámci povinností 
archivace dokumentů dle zák. o archivnictví a spisové 
službě a dle zákona o účetnictví.  

Práva stážisty jako 
subjektu osobních údajů 

Stážista má právo u MNO jakožto u správce osobních 
údajů uplatnit následující práva: 
- právo na přístup k osobním údajům; 
- právo na opravu osobních údajů; 
- právo na výmaz osobních údajů; 
- právo na omezení zpracování; 
- právo na vznesení námitky proti zpracování; 
- právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů; 
- právo nebýt předmětem automatizovaného 

rozhodování, včetně profilování. 
Informace o způsobu 
uplatnění práv stážistou 

Práva dle tohoto dokumentu může stážista uplatnit 
následujícími způsoby: 

 osobně na podatelně Městské nemocnice Ostrava na 
adrese Kounicova 1052/16, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava (Správní budova), na základě předložení 
platného občanského průkazu, 

 elektronicky do datové schránky ID: r45ztzu, 

 e-mailem na adresu poverenec@mnof.cz, 
s elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační 
autoritou uznávanou v ČR, 

 listovní zásilkou opatřenou ověřeným podpisem 
stážisty. 
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Dobrovolné / povinné 
poskytnutí osobních údajů 

V případě, že stážistu vysílá k absolvování stáže jeho 
organizace, je poskytnutí osobních údajů MNO v rozsahu 
nezbytném pro poskytnutí stáže povinností stážisty vůči 
jeho organizaci. V případě, že MNO poskytuje stáž 
stážistovi na základě uzavřené smlouvy s ním, je 
poskytnutí osobních údajů dobrovolné, když stážista může 
z vlastní vůle zvolit i jiného poskytovatele stáže. 
V případě, že stážista osobní údaje v potřebném rozsahu 
MNO neposkytne, nemůže mu MNO dále stáž poskytovat. 

Automatizované 
rozhodování 

MNO na základě osobních údajů stážisty neprovádí žádné 
činnosti, v rámci nichž by docházelo k automatizovanému 
rozhodování nebo k profilování stážisty ve smyslu čl. 22 
odst. 1 a 4, které by pro stážistu mělo právní účinky nebo 
které by se jej jakkoli významně dotýkalo. 

 

 

 

 


