
 
 

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení EP a Rady 

(EU) 2016/679 pro účastníky akreditovaných vzdělávacích kurzů zdravotnický 

záchranář pro urgentní medicínu 

 

 

        Ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 Vám tímto sdělujeme, 

že správce osobních údajů Zdravotnická záchranná služba hl. m Prahy, se sídlem korunní 98, 

101 00 Praha10, IČ00638927 zpracovává v souvislosti s Vaší účastí na akreditovaném 

kvalifikačním kurzu řidič vozidla ZZS (viz znění §18 zákona č. 96/2004 Sb.) Vaše osobní 

údaje a to v rozsahu, který je nezbytný pro splnění všech povinností, které má správce 

v souvislosti s poskytováním tohoto akreditovaného kurzu. Vaše účast na kurzu je realizována 

na základě příslušné smlouvy. Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů je prováděna na 

základě čl. 6 od. 1, písm. b) Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679. Zpracovávané osobní údaje 

mají povahu identifikačních údajů.  

 

     Zpracovávané osobní údaje může správce zpřístupňovat, případně předávat i dalším 

subjektů a to pouze z důvodu plnění právní povinnosti, která správci osobních údajů vyplývá 

z povinnosti plnit rozsah a obsah akreditačních povinností, případně, které vyplývají z dalších 

konkrétních právních předpisů např. ve směru k příslušnému finanční úřadu. Správce 

osobních údajů může dále osobní údaje předat i jiných subjektům a to pouze na základě jejich 

důvodné a oprávněné žádosti. Takovými subjekty mohou být orgány činné v trestním řízení, 

soudy nebo správní orgány. 

     Sdělujeme Vám, že doba, po kterou Vaše osobní údaje budou zpracovávány, vyplývá 

z požadavků právních předpisů a z požadavku příslušné akreditační licence na pořádání 

akreditovaného kurzu. Bude se jednat o dobu, po kterou má správce osobních údajů povinnost 

prokázat právní skutečnosti nebo o dobu, po kterou má správce osobních údajů povinnost 

konkrétní osobní údaje uchovávat nebo předat k archivaci. 

     Sdělujme Vám, že ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. b) máte právo na správci osobních údajů 

požadovat přístup ke svým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo na výmaz, na 

omezení zpracování osobních údajů, dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo 

uplatnit přenositelnost zpracování. V této souvislosti Vás však upozorňujeme, že tam kde jsou 

osobní údaje zpracovávány na základě plnění právní povinnosti a v rozsahu stanoveném 

právním povinností nebude možno některým Vašim právům vyhovět. Zároveň Vám 

sdělujeme, že máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, tedy u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7.    

          Závěrem Vám sdělujeme, že osobní údaje jsou správcem osobních údajů zpracovávány 

na základě zákonnosti, tedy za účelem plnění smlouvy o absolvování odborného 

akreditovaného kurzu. Subjekt osobních údajů, tedy Vy, máte z důvodu naplnění smlouvy 



 
 

povinnost požadované osobních povinnost správci poskytnout. V případě neposkytnutí 

požadovaných osobních údajů bude mít tato skutečnost za následek nemožnost přihlášení se 

na uvedený kurz a nemožnost se jej účastnit.  

.   

Dotazy, podněty a případné stížnosti směrujte: 

 

Mgr. Bc. Vladimír Oliberius, Ph.D. 

pověřenec osobních údajů ZZSHMP 

mail: gdpr@zzshmp.cz 

 

 


