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 – VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PREZENTACE ÚŘADU
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“)
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 VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ A PREZENTACE ÚŘADU
Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci:
1. vedení internetových stránek KHS ZK
2. vedení facebookového profilu KHS ZK
3. akce pořádané KHS ZK (vzdělávací, osvětové, projekty podpory zdraví apod.)
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti:
4. poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
II. Kategorie subjektů údajů
1, 2, 3: Osoba s relevantním vztahem k úřadu, úředník KHS ZK, osoba s jiným vztahem ke
KHS ZK (účastník konference či jiné vzdělávací akce pořádané KHS ZK apod.). Účastník jiné
akce pořádané KHS ZK.
4. Osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem informací, které je KHS ZK povinna poskytnout
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
III. Kategorie osobních údajů
1, 2: Jméno a příjmení, údaje o skutečnostech týkajících se subjektu údajů významných pro
informování veřejnosti, a to včetně podobizny nebo vyobrazení na fotografii týkající se
dokumentované události.
3. Jméno a příjmení a další údaje nezbytné pro zajištění účasti subjektu údajů na akci pořádané
KHS ZK (např. údaje o přednášejícím uváděné na pozvánce, popř. adresa pozvané osoby),
podobizna účastníka akce pořádané KHS ZK.
4. Osobní údaje, jejichž poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb. prošlo testem proporcionality.
IV. Kategorie příjemců
1, 2, 3: Zpracovatelé informačních médií a jejich čtenáři.
4: Žadatelé o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů
1, 2, 3: Zpracování osobních údajů formou jejich zveřejnění trvá po dobu odpovídající povaze
a formě sdělení.
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4: Pro dokumenty související s vyřízením žádostí o informace je stanovena skartační lhůta dle
platného spisového a skartačního řádu KHS ZK.
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Přístup k databázím s osobními údaji je zabezpečen hesly, listinná dokumentace je
uzamykána.

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