
Informace poskytované v souvislosti se zpracováváním osobních údajů  

při čerpání prostředků z fondu prevence 

 

 
 
Níže uvedené informace byly poskytnuty pojištěnci - subjektu údajů, popř. jeho zástupci 

v souladu s nařízením 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 (dále jen „GDPR“) a dalšími relevantními předpisy. 
 
Účast v preventivním programu hrazeném z fondu prevence Zdravotní pojišťovny 

ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ: 

47114304, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, 

vložka 7216, (dále jen „ZP MV ČR“ nebo „správce“) je postavena na dobrovolnosti, a proto 

není pojištěnec, popř. jeho zástupce povinen žádné níže požadované osobní údaje včetně 

zvláštní kategorie osobních údajů o sobě samotném (osobě zastupované) ZP MV ČR 

poskytnout. V takovém případě se však pojištěnec nebude moci tohoto preventivního 

programu zúčastnit.  

Zástupcem žadatele se rozumí osoba oprávněná na základě zákona či jiné právní 

skutečnosti zastupovat jej, tj. např. jednat jeho jménem (dále též jen „zástupce“). Zpravidla 

je zástupcem rodič dítěte, ale může jím být, při splnění zákonných podmínek, též např. 

poručník, opatrovník, pěstoun, apod. 
 
Další kontaktní údaje ZP MVČR: 

e-mail: gdpr@zpmvcr.cz 

telefon: 272 095 209 

Pověřencem ZP MV ČR je společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., se 
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 1994/22, PSČ 702 00, IČO: 258 84 646, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2504.  

E-mail pověřence: poverenecZPMVCR@fsc-ov.cz  

 

ZP MV ČR zpracovává osobní údaje níže uvedených subjektů údajů v souvislosti s účastí 

v některém nabízeném preventivním programu hrazeném z fondu prevence.  
 
ZP MV ČR zpracovává ohledně: 

a) Žadatele   

aa)  osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo pojištěnce, telefon nebo e-mail, číslo 

účtu,  

ab) v případě účasti v programu prevence infekčních onemocnění (očkování), programu 

pro ženy v souvislosti s porodem, programu pro dárce krve, krevní plazy a kostní 

dřeně a dobrovolné hasiče, též údaj o skutečnosti opravňující jej k účasti v daném 

programu. 

b) Zástupce žadatele osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon nebo e-mail, 

existence právního titulu pro zastupování žadatele. 
 
Pokud se týká výše uvedených osobních údajů o žadateli, popř. zástupci žadatele je-li také 

pojištěncem ZP MV ČR, má některé osobní údaje správce k dispozici z titulu splnění právní 

povinnosti - provádění veřejného zdravotního pojištění, popř. oprávněného zájmu. V tomto 

případě je bude zpracovávat z titulu poskytnutí prostředků z fondu prevence (splnění 

smlouvy).  
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Účelem zpracování, které bude probíhat manuálně a částečně též automatizovaně je 

a) u některých programů nejprve posouzení splnění podmínek pro účast (poskytnutí 

příspěvku) z příslušného programu,  

b) poskytnutí příspěvku z fondu prevence.  
 
Informace o kontaktních údajích (telefon nebo e-mail) jsou nezbytné z důvodu komunikace, 

informace o čísle účtu je nutná pro realizaci zaslání finančního příspěvku. Údaj o existenci 

právního titulu zastupování žadatele je zřejmý, je jím prokázání skutečnosti, že ZP MV ČR 

jedná s osobou oprávněnou jménem žadatele.  

Některé programy jsou určeny pro určitý okruh pojištěnců (např. dárce krve), a proto je nutno 

doložit i splnění této podmínky. 
 
Osobní údaje žadatele a případně jeho zástupce budou pro účely účasti v programu fondu 

prevence zpracovávány pouze po dobu jeho realizace a dále do doby uplynutí pětileté 

skartační lhůty a provedení skartačního řízení. Poté budou zlikvidovány, v případě, že 

nebudou využívány z jiného zákonného titulu.   
 
ZP MV ČR informuje, že osobní údaje nebudou předávány žádnému jinému subjektu, tzn. 

zejména nebudou předány do třetí země, tj. země mimo Evropskou unii. 
 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv, která u ZP MV ČR můžete 

uplatnit. Jde o právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich doplnění, opravu 

nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo 

nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování.  
 
 
 
Taktéž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 

domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR (např. 

zpracovávané údaje jsou nepřesné, zpracování rozsahem přesahuje účel, správce 

nedostatečně reaguje na uplatněná práva). 
 
Máte právo podat žádost a na jejím základě od ZP MV ČR získat potvrzení, zda osobní 

údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány (přístup k osobním údajům). 

V případě, že ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Poskytneme Vám 

zdarma jejich první kopii; žádáte-li elektronicky, poskytneme Vám ji taktéž elektronicky, 

jestliže nepožádáte o jiný způsob. Dále máte právo získat další informace o: 

a) účelech zpracování;  

b) kategoriích dotčených osobních údajů; 

c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,  

d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, 

kritériích použitých ke stanovení této doby; 

e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se 

subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto 

zpracování;  

f)  právu podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se 
sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111; 

g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od 

subjektu údajů;  

h) tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 

22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se 

použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování 

pro subjekt údajů. 
 
 
 



Máte právo na to, aby ZP MV ČR bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, 

které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných 

osobních údajů a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.  
 
Máte právo, aby ZP MV ČR bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás 

týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů a nejde o výjimku, upravenou v GDPR: 

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 

zpracovány; 

b) odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další 

právní důvod pro zpracování; 

c) vznesete námitku proti zpracování (a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 

zpracování); 

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 
 
Máte právo na to, aby ZP MV ČR omezila zpracování Vašich osobních údajů. Tuto žádost 

ZP MV ČR posoudí a do jednoho měsíce Vás bude informovat o výsledku posouzení 

a o tom, jaká opatření přijala. Po dobu omezení nebude s Vašimi osobními údaji bez Vašeho 

souhlasu nijak pracovat (např. s Vámi nebudeme e-mailově komunikovat). Taktéž Vás 

předem upozorníme, že bude omezení zpracování zrušeno. 

Případy, kdy můžete v daném případě žádat o omezení: 

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl 

přesnost osobních údajů ověřit;  

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho 

o omezení jejich použití;  

c) již osobní údaje správce nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro 

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
 
Máte právo, aby ZP MV ČR předala Vaše osobní údaje (přenositelnost údajů) zpracovávané 

automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů 

máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, 

je-li to technicky proveditelné. 

 

 

 

 

V ……………………dne………………        

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Jméno, příjmení a podpis žadatele (jeho zástupce) 


