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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ STÁŽISTŮ
V RÁMCI VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A PRAXE

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, se sídlem č.p. 1, 439 85
Petrohrad, IČ 008 29 137 (dále jen „PLP“) umožňuje fyzickým osobám vykonávat odborné
stáže, kurzy, praxi nebo jiné jednorázové či dlouhodobé stáže v rámci jejich vzdělávacího
programu. Tyto fyzické osoby však nejsou v žádném pracovněprávním vztahu k PLP. Jedná
se zejména o studenty lékařských fakult, zdravotnických a sociálních škol, zaměstnance
jiných zdravotnických zařízení v rámci výkonu atestací nebo jiného zvyšování jejich
kvalifikace (dále jen „stážisté“). PLP zpracovává o shora uvedených fyzických osobách pouze
ty informace, které jí byly stážisty poskytnuty, a to ve formě přihlášek nebo smluv na
odbornou stáž, praxi či kurz nebo v rámci informací, které předává PLP příslušná škola,
fakulta či zaměstnavatel stážistů.
Informace poskytnuté stážisty jsou v rámci PLP zpracovávány zaměstnanci, kteří jsou k této
agendě pověřeni, a to v elektronické podobě v zabezpečených databázích uložených na
serverech a dále v listinné podobě uložených u pověřených zaměstnanců v uzamykatelných
skříních, vždy však s omezeným přístupem jakýchkoli nepovolaných osob.
Správcem všech těchto osobních údajů je Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková
organizace, se sídlem č.p. 1, 439 85 Petrohrad, IČ 008 29 137. Správce poskytuje stážistům
jako subjektům údajů dle ustanovení článku 13 odstavce 1 a 2, článku 14 odstavce 1 a 2
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dle a
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, následující informace o zpracování
jejich osobních údajů:
1. Správce:
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen „PLP“)
sídlo: č.p. 1, 439 85 Petrohrad
IČ: 008 29 137
Telefonní číslo - ústředna: 415 236 111
e-mailová adresa: info@plpetrohrad.cz
ID datové schránky: pnavb64
Organizace je zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka Pr, vložka 494
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pro oblast ochrany osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních
údajů:
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Lenka Mangová Mottlová
Telefonní číslo: + 420 739 545 609
e-mailová adresa: info@plpetrohrad.cz
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3. Účel zpracování osobních údajů:
Účelem zpracování osobních údajů stážistů je jejich evidence v rámci PLP při odborné
praxi, kurzu či stáži.
4. Právní základ zpracování:
Právním základem pro zpracovávání osobních údajů je plnění právní povinnosti
správce, a to dle zákona číslo 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta, v platném znění, dále dle zákona číslo 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a
k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění.
5. Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje stážistů jsou získávány přímo od jednotlivých stážistů nebo od
vzdělávacích zařízení, fakulty či zaměstnavatele stážisty.
6. Příjemci osobních údajů:
Osobní údaje stážistů nejsou nikdy bez písemného souhlasu předávány třetím osobám
mimo PLP.
7. Předávání osobních údajů do zemí mimo EU:
Osobní údaje stážistů nejsou předávány do žádných zemí mimo EU, a to ani v rámci
využívání jakýchkoli datových uložišť a cloudových služeb.
8. Doba uložení osobních údajů:
Veškeré osobní údaje, které byly PLP poskytnuty stážisty, se uchovávají podobu
trvání stáže a dále po jejím ukončení po dobu nezbytně nutnou k plnění právních
povinností PLP vůči organizaci, která stážisty vysílá či organizaci, která garantuje
příslušný vzdělávací program, a dále v rámci povinností archivace dokumentů dle
zákona o archivnictví a spisové službě a dle zákona o účetnictví.
9. Práva subjektů osobních údajů (stážistů):
- právo na přístup k osobním údajům
- právo na opravu osobních údajů
- právo na výmaz osobních údajů
- právo na omezení zpracování,
- právo na vznesení námitky proti zpracování
- právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů
- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování
10. Způsob uplatnění práv subjektem údajů:
Svá jednotlivá práva související s ochranou osobních údajů, shora uvedená, můžete
uplatňovat podáním žádosti, která bude adresovaná správci. Obsahem žádosti musí
být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresní údaje
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a specifikace uplatňovaných práv. Pokud bude chtít svá práva uplatňovat, můžete tak
učinit pomocí vzorového formuláře, který je umístěn na našich internetových
stránkách www.plpetrohrad.cz, odkaz GDPR.
https://www.plpetrohrad.cz/e_download.php?file=data/titulka/34csright_1.pdf&origin
al=PLP1FO011%20Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20uplatn%C4%9Bn%C3%A
D%20pr%C3%A1v%20dle%20GDPR%20.pdf
Vyplněný formulář můžete podat následujícími způsoby:
a) osobně – na podatelně (sekretariátu) léčebny, kde prokážete svoji totožnost
platným úředním dokladem (občanský průkaz či cestovní pas)
b) písemně – žádost opatříte vlastnoručním podpisem, který bude úředně ověřen
(matrika, notář, Česká pošta, s.p.), poté ji vložíte do obálky nadepsané „Žádost
dle GDPR“ a zašlete na adresu Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové
organizace, č.p. 1, 439 85 Petrohrad;
c) e-mailovou zprávou – žádost opatřete Vaším zaručeným elektronickým
podpisem a odešlete ji na e-mailovou adresu info@plpetrohrad.cz a do pole
„předmět“ uveďte „Žádost dle GDPR“
d) datovou schránkou – žádost odešlete ze své datové schránky do datové schránky
Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, ID datové schránky:
pnavb64 a do pole „věc“ uvedete „Žádost dle GDPR“.
11. Povinnost poskytnutí osobních údajů:
Pokud nebudou osobní údaje stážisty PLP poskytnuty, není možné nadále stáž
absolvovat. Pokud jde o smluvní vztah, tak může být poskytnutí osobních údajů
smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy pro výkon
stáže, praxe či kurzu a pokud tyto údaje stážisté neposkytnou, nelze očekávat plnění
smlouvy ze strany správce, tedy výkon stáže, praxe či kurzu.
12. Zpracování osobních údajů – automatizované rozhodování:
PLP neprovádí žádné činnosti, v rámci nichž by docházelo k automatizovanému
rozhodování nebo k profilování stážistů, které by pro ně mělo právní účinky nebo
které by se jich jakkoli významně dotýkalo.
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