Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Záznam o činnostech zpracování – PŘESTUPKY
čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
Havlíčkovo nábřeží 600, 767 01 Zlín (dále jen „KHS ZK“)
Zástupce správce: Ředitel správního odboru
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Dominik Habáň, krizový manažer, e-mail:
dominik.haban@khszlin.cz, tel.: 702 025 435
I. Účely zpracování
ZAJIŠTĚNÍ AGEND ROZHODOVÁNÍ O PŘESTUPCÍCH
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti:
Rozhodování o přestupcích, k jejichž projednání je KHS ZK věcně příslušným správním
orgánem v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, a zvláštními právními předpisy.
Zejména se jedná o přestupky:
 na úseku ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 2 písm. k) zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s § 92a – § 92n téhož zákona;
a dále přestupky podle jiných právních předpisů:
 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
 zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek;
 zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně
některých souvisejících předpisů;
 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon);
 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;
II. Kategorie subjektů údajů
Účastník řízení – obviněný, poškozený, osoba přímo postižená spácháním přestupku,
zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného,
právní zástupce účastníka řízení,
svědek, tlumočník, znalec.
III. Kategorie osobních údajů
Základní identifikační údaje, údaje týkající se skutkových okolností projednávaného přestupku,
údaje, které vyplývají z opatřených důkazů.
IV. Kategorie příjemců
Účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení, nadřízený správní orgán, soud.
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V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, kdy mohou být zapotřebí k zajištění účelu řízení,
včetně výkonu rozhodnutí a uplatnění mimořádných opravných prostředků, navýšenou o dobu
potřebnou ke skartačnímu řízení.
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle platného
spisového a skartačního řádu KHS ZK.
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listiny s osobními údaji jsou uzamykány, údaje zpracovávané elektronicky jsou zabezpečeny
přístupovými hesly. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které se s nimi potřebují
seznamovat při plnění úkolů v rámci příslušných agend KHS ZK, nebo jimž jsou v souladu
s právními předpisy zpřístupněny.

Ve Zlíně, dne 10. února 2021
Zpracoval: Mgr. Dominik Habáň, krizový manažer
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