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Informace o zpracování osobních údajů
poživatelům sociálně zdravotních dávek
státního podniku DIAMO
Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení
subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1

Správce osobních údajů

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739, DIČ:
CZ00002739, zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 520, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje
o zpracování Vašich osobních údajů, a o Vašich právech.

2

Zákonnost zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů je zákonné, zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti správce.

3

Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme k plnění zákonných povinností spráce, v souladu a rozsahu
platných právních předpisů a v rozsahu, v jakém nám je poskytnete.

4

Kategorie osobních údajů,





5

Kategorie příjemců osobních údajů



6

adresní a identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
kontaktní údaje (zejména telefon, e-mail),
údaje týkající se a související s výplatou sociálně zdravotní dávky,
popisné údaje (např. bankovní spojení),
další údaje nezbytné pro plnění právních povinností vyplývajících z druhu sociálně
zdravotní dávky.

státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými
právními předpisy,
osobní údaje jsou zpřístupněny právnické osobě, která poskytuje službu servisní
podpory informačního systému.

Účel zpracování osobních údajů


Správce zpracovává osobní údaje z důvodu plnění právních povinností při výplatě
sociálně zdravotních dávek, které vyplývají z právních předpisů (zákon č. 154/2002
Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek, Zákon
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č. 65/1965 Sb., ve smyslu § 364 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, usnesení
vlády ČR 1128/2003, nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění
sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických
osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí, nařízení vlády č. 342/2016 Sb.,
o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo
útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí nebo uranu),
archivnictví vedené na základě zákona.

7 Záznamy o činnostech zpracování
V souladu s čl. 30 GDPR vedeme Záznam o činnostech zpracování, ve kterém jsou
konkretizovány kategorie Vašich osobních údajů, právní důvody a účely zpracování apod.
Záznam o činnostech zpracování „VÝPLATA SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH DÁVEK“ je
dostupný na pracovišti sociálního centra, které Vám sociálně zdravotní dávky vyplácí.

8

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme v našem sídle a pobočkách jednotlivými pověřenými
zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním
způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro
správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační
opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů.

9

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v našem spisovém a skartačním řádu či v příslušných
právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak
ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10 Vaše práva
Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost
údajů.
Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně
informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

11 Kontaktní osoba
Osoba odpovědná za GDPR na ŘSP a ve státním podniku DIAMO:
Kontaktní osobou a zaměstnancem odpovědným za GDPR ve státním podniku DIAMO je:
Ing. František Heřmánek
e-mail: gdprrsp@diamo.cz
telefon: 487 894 337
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Osoby odpovědné za GDPR na jednotlivých odštěpných závodech státního podniku
DIAMO:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu:
Jméno a příjmení:
e-mail:
telefon:

Mgr. Jiří Štipský
gdprrsp@diamo.cz
487 894 111

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek:
Jméno a příjmení:
e-mail:
telefon:

Vlastimil Zelenka
gdprrsp@diamo.cz
918 644 111

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM:
Jméno a příjmení:
e-mail:
telefon:

Ing. Daniel Hamerník
gdprrsp@diamo.cz
566 593 111

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA:
Jméno a příjmení:
e-mail:
telefon:

JUDr. Eva Bolková
gdprrsp@diamo.cz
596 703 111

Zpracovali:
Ing. P. Hrdý, vedoucí OPIS

Ing. Hrdý v. r.

Bc. Věra Reslová, vedoucí OŘLZaSP

Bc. Reslová v. r.
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