
 

 

Informace o zpracování osobních údajů  

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice 

 

Správce osobních údajů:  

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o., Brodská 100, 261 01 Příbram VIII, IČ 

4706707,  

Středisko Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (dále PPZS), Podbrdská 269, Příbram 

V Zdaboř, 261 01 

(dále jen „správce“ nebo „provozovatel PPZS“) 

 

Subjekt osobních údajů: 

Fyzická osoba, která byla dopravena k vyšetření a umístění v PPZS 

(dále jen zachycená osoba nebo zachycený) 

 

Správce osobních údajů a provozovatel PPZS v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení 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 (dále obecné nařízení), zpracovává osobní údaje 

zachyceného, a to po dobu 5 let od propuštění zachycené osoby.  

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě povinnosti stanovené zákonem č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a přílohou č. 3 vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 

98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, a to pouze za účelem poskytnutí výše uvedené specifické 

zdravotní služby.  

Provozovatel PPZS zpracovává o zachycené osobě tyto osobní údaje: jméno a příjmení, trvalé a 

přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, datum a čas zachycení a propuštění, 

údaj o důvodu dopravení na PPZS, údaj o osobě praktického ošetřujícího lékaře, údaj o zákonném zástupci 

nebo opatrovníkovi. Provozovatel PPZS zpracovává také zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu 

článku 9 odst. 2 obecného nařízení (citlivé osobní údaje), a to údaje o zdravotním stavu zachycené osoby 

v době vyšetření a umístění v PPZS.  

Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými správcem podléhají jeho interním bezpečnostním 

předpisům, pracovníci správce jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje jsou zpřístupněny oprávněným 

zaměstnancům provozovatele PPZS, osobám pověřeným vymáháním dlužné náhrady nákladů za pobyt v 

PPZS a osobám, jímž je v souladu s ust. § 89d zákona č. 373/2011 Sb. povinen provozovatel PPZS údaje 

o zachycení osoby sdělit, a to:  

• registrujícímu poskytovateli zdravotnických služeb v oboru praktického lékařství,  

• v případě, že je zachycená osoba nezletilá, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zákonnému 

zástupci, popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu,  

• v případě, že je zachycená osoba omezena ve svéprávnosti, opatrovníkovi určenému soudem. 

Správce může zpřístupnit Vaše osobní údaje také jiným osobám/institucím, pouze však v případech, kdy 

mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon (např. orgány veřejné moci – soudy, správní orgány, aj.), jinak 

jen výlučně jen s Vaším souhlasem. 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (nečlenských států EU). V rámci členských států EU mohou 

být osobní údaje předány, má-li k tomu správce právní důvod.  

 

Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům má zachycená osoba právo na:  

• přístup k osobním údajům, 

• opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, 
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• výmaz osobních údajů, pokud jsou k tomu splněny podmínky stanovené obecným nařízením a 

osoba o to požádá, 

• omezení zpracování osobních údajů, 

• přenositelnost osobních údajů, 

• požádat Správce osobních údajů o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu, v případech, kdy je 

zjištěno, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se zákonem. 

 

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). 

 

V případě, že budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv nebo budete jakkoli nespokojen/a se 

zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu 

osobních údajů správce na kontaktech a formulářích dostupných na: https://www.centrum-pribram.cz/o-

nas/gdpr/ 

Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového orgánu:  

https://www.uoou.cz/urad-pro-ochranu-osobnich-udaju/os-10 
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