
 
Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní strany 

 
1. Účel informace 
Psychiatrická léčebna Šternberk, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo 
„nemocnice“), je povinna informovat smluvní strany (kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů) o 
zpracování jejich osobních údajů v souladu s článkem 13 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 (dále jen „Nařízení GDPR“). 
 
Tato informace rozšiřuje obecnou informaci o zpracování osobních údajů, kterou najdete 
v hlavním panelu pod názvem „léčebna“ a odkaz „GDPR-léčebna“. 
 
Dodržování ochrany osobních údajů je povinností stanovenou zákonem, jež vyplývá ze zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z Nařízení GDPR.  
  
Základní informace o Nařízení GDPR naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních 
údajů https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-nbsp-narizeni/ds-3938/p1=3938 
 
2. Správce osobních údajů: 
PL Šternberk je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví 
a je samostatným právním subjektem poskytujícím zdravotní služby v souladu se zákonem č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Kontaktní údaje správce osobních údajů: 
Psychiatrická léčebna Šternberk 
Olomoucká 1848/173 
785 01 Šternberk 
IČ: 00843954 
telefon: +420 585 085 111 
fax:+420 585 012 879 
e-mail: info@plstbk.cz 
datová schránka: p8hz5v8 
 
Statutární zástupce správce: 
MUDr. Hana Kučerová 
Ředitelka Psychiatrické léčebny Šternberk 
  
3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc. 
Telefon: 585 085 427 
E-mail: osobniudaje@plstbk.cz 
Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke 
zpracování a ochraně Vašich osobních údajů. 
 
4. Kategorie subjektů údajů 
- smluvní strany, zpravidla fyzické osoby 
 
5. Osobní údaje 
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a) Adresní, kontaktní a identifikační údaje. Slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci 
smluvní strany, umožňují kontakt se subjekty údajů (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, 
místo podnikání, telefonní číslo, e-mail, ID datové schránky, elektronický podpis apod.). 
b) Ekonomické údaje (bankovní spojení, DIČ, IČ apod.) 
c) Zvláštní kategorie osobních údajů (biometrické údaje (podpis) apod.) 
d) Případně další osobní údaje osoby ve vztahu k PL Šternberk dle povahy a typu vztahu k PL 
Šternberk, např. poskytnuté v souladu s konkrétním souhlasem o zpracování osobních údajů. 
Osobní údaje se zpracovávají ve formě listinné i elektronické (evidence smluv). 
 
6. Účel pro zpracování osobních údajů 
PL Šternberk řadí mezi základní účely pro zpracování osobních údajů zejména: 
a) plnění smluvních a závazkových vztahů, tj. jednání o uzavření smlouvy, příprava a uzavření 
smlouvy, provádění změn a ukončení vztahu, např. smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva na 
dodání služeb, uzavření smlouvy na základě písemné objednávky a její písemné akceptace, 
b) realizace smluvních a závazkových vztahů, komunikace mezi smluvními stranami, 
c) agenta účetní, daňová, plnění platebních transakcí, 
d) realizace související právní agendy, vč. uplatněných právních nároků (např. soudní spory). 
  
7. Právní důvody pro zpracování osobních údajů 
a) 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 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR 
b) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR, jež jsou stanoveny příslušnými právními 
předpisy, zejm.: 
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
- zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
- a dalšími ustanoveními souvisejícími s činností správce. 
 
8.     Předávání osobních údajů – příjemci osobních údajů 
Osobní údaje smluvní strany PL Šternberk mohou být předávány/sdíleny s jinými správci osobních 
údajů pouze v případě, že povinnost či oprávnění jsou stanoveny na základě právního předpisu 
nebo pokud k předání udělila smluvní strana písemný souhlas.  
Příjemci osobních údajů smluvní strany, které jsou zpracovávány z titulu splnění právního důvodu, 
můžou být Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo vnitra ČR (registr smluv), poskytovatel 
dotace, orgány veřejné moci a státní orgány, subjekty, které správci poskytují služby a se kterými je 
uzavřena příslušná smlouva o zpracování osobních údajů. 
 
9. Předávání osobních údajů do zahraničí 
K předávání osobních údajů do zahraničí nedochází. 
 
10.  Doba uchování osobních údajů 
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání závazkového vztahu a uchovávány v souladu 
s právními předpisy (např. zákon o archivnictví a spisové službě) a dále správce vydal Spisový a 
skartační řád. 
 
11. Práva subjektu údajů 
Subjektu údajů má právo být informován o možnosti uplatnit svá práva vůči správci. Pokud subjekt 
údajů tato práva vůči PL Šternberk uplatní, je PL Šternberk povinna subjektem údajů uplatněná 
práva realizovat. 



Práva subjektů údajů jsou následující: 
a) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení GDPR). 
b) Právo na opravu (čl. 16 Nařízení GDPR). 
c) Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 Nařízení GDPR). 
d) Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení GDPR). 
e) Právo podat stížnost u ÚOOÚ (čl. 77 Nařízení GDPR). 
f) Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení GDPR). 
g) Máte právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení GDPR). 
h) Právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování (čl. 22 Nařízení GDPR). 
ch) Právo podat stížnost u ÚOOÚ (čl. 77 Nařízení GDPR). 
 
12.   Důvod poskytnutí osobních údajů 
PL Šternberk jako správce zpracovává osobní údaje smluvní strany za účelem možnosti vzniku a 
uzavření závazkového vztahu. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, smluvní 

strany, která vyplývá z výše uvedeného závazkového vztahu. V případě neposkytnutí osobních údajů 
není možné uzavřít závazkový vztah.  
 
13. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování 
Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování o osobních údajích ani profilování. 
 
14. Informativní ustanovení do textu smlouvy 
PL Šternberk jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty za účelem uzavření smlouvy a následného 

smluvního vztahu, se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení 

GDPR). Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob při smluvním vztahu jsou uvedeny na 

www.plstbk.cz. 

 

 


