Informace pro subjekty osobních údajů
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslzsko, IČO 75082616 se sídlem Na Jízdárně
2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava jako správce osobních údajů dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/45/ES (dále také jen „obecné nařízení“) tímto sděluje subjektům osobních údajů
tyto informace:
Kontaktní údaje správce:
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady
adresa: Na Jízdárně 2824/2
datová schránka: 4vjj9ix
e-mail: sekretariat@rr-moravskoslezsko.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. David Nykel, e-mail: david.nykel@rrmoravskoslezsko.cz, tel.: 552 303 536

I.
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále také jen „správce“) v rámci
realizace a administrace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále také jen
„ROP MS“), v rámci plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů a v rámci činnosti Úřadu
Regionální rady zpracovává osobní údaje, a to:
 uchazečů o zaměstnání,
 zaměstnanců,
 žadatelů o dotaci, jejich zástupců, kontaktních osob,
 příjemců dotace, jejich zástupců, zaměstnanců, kontaktních osob,
 zájemců/uchazečů o veřejnou zakázku, jejich zástupců, kontaktních osob
 dodavatelů, jejich zástupců, kontaktních osob,
 žadatelů o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,
 osob, které podaly podněty a stížnosti.
a) Osobní údaje uchazečů o zaměstnání
Účel zpracování osobních údajů:
- výběr uchazeče
- uzavření pracovní smlouvy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- kontrola dodržení pravidel výběru zaměstnanců veřejné správy
Zákonný důvod zpracování osobních údajů: souhlas subjektu údajů; splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, titul, datum narození, státní
příslušnost, kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail,
telefonní číslo), dosažené vzdělání, kvalifikační předpoklady, předchozí zaměstnání, údaje o
trestní bezúhonnosti, údaje o zdravotní způsobilosti a svéprávnosti, údaje o osobnostním
profilu, je-li k obsazované pozici vyžadován
Příjemce osobních údajů:
 správce osobních údajů, kontrolní orgány (Ministerstvo financí, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise apod.)

b) Osobní údaje zaměstnanců
Účel zpracování osobních údajů:
 evidence personálních dat, vedení osobního spisu podle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce
 evidence docházky (pracovní doby) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 výpočet mzdových a jiných povinných plnění vůči zaměstnanci, výpočet odvodových
povinností vůči oprávněným orgánům a institucím
 vedení záznamů pro účely důchodového pojištění podle zákona č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 vedení záznamů pro účely plnění daňových povinností podle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 vedení záznamů pro účely sociálního pojištění podle zákona č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 vedení záznamů pro účely zdravotního pojištění podle zákona č. 592/1992 Sb., o
pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění
 vedení záznamů pro účely nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění
 vedení záznamů pro účely zákonného pojištění odpovědnosti za vznik pracovního
úrazu a nemoci z povolání podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, prováděcí
vyhl. č. 125/1993 Sb.
 vedení záznamů o plnění povinností plynoucích z pracovněprávního vztahu (výplata
mzdy, poskytování benefitů)
 evidence o pracovně lékařských službách (vstupní a periodické zdravotní prohlídky)
podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, prováděcí vyhl.
č. 79/2013 Sb.
 evidence pracovních úrazů, odškodňování pracovních úrazů podle zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 zveřejnění služebních kontaktních údajů zaměstnanců
 kontrola způsobilosti výdajů financovaných v rámci Operačního programu Technická
pomoc
 vedení záznamů pro účely čerpání ze Sociálního fondu

Zákonný důvod zpracování osobních údajů: splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů; splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; souhlas subjektu údajů
Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné
číslo, státní příslušnost, číslo účtu, zdravotní pojišťovna, kontaktní údaje (adresa trvalého
pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo), údaje a doklady z výběrového řízení,
zdravotní způsobilost k výkonu práce, údaje o jiných osobách a nezletilých (manžel, děti),
pracovní pozice, druh, vznik a skončení pracovněprávního vztahu; doklady o vzdělání,
školení, údaje o začátku a konci pracovní směny a práci přesčas, čerpání dovolené, pracovní
neschopnosti, výše mzdy, náhrady mzdy, údaj o průměrném výdělku, vyměřovací základ,
povinné náležitosti mzdového listu, údaje povinně uváděné na jednotlivých dokladech
vedené pro účely zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, důchodového pojištění,
sociálního pojištění (vyměřovací základ, odvod pojistného, doba důchodového pojištění,
ohlašovací povinnost, apod.), údaje pro účely plnění daňových povinností (způsob zdanění,
výše zdanitelných příjmů, příjmy osvobozené od daně, základ daně, výše zálohové daně,
srážkové daně apod.), údaje uváděné v knize úrazů (datum a hodina úrazu, místo úrazu,
druh zranění, příčina zranění), podpisové vzory pro bankovní transakce
Příjemce osobních údajů: správce osobních údajů, subjekty implementační struktury
(Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí), řídící orgán Operačního programu
technická pomoc (Ministerstvo pro místní rozvoj), kontrolní orgány (Ministerstvo financí,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise apod.), příslušný
úřad práce, příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, příslušný finanční úřad,
příslušná zdravotní pojišťovna zaměstnance, pojišťovna zaměstnavatele, dodavatel
pracovně lékařských služeb pro zaměstnavatele, banky v případě existence podpisových
vzorů, veřejnost (kontaktní údaje zaměstnanců zveřejněné na webových stránkách www.rrmoravskoslezsko.cz – jedná se o telefonní číslo a emailovou adresu včetně zařazení do
organizačního útvaru)

c) Osobní údaje žadatelů o dotaci, jejich zástupců, kontaktních osob
Účel zpracování osobních údajů:
 výběr projektu k financování z ROP MS
(nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení
nařízení (ES) č. 1260/1999; nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 stanovující prováděcí
pravidla pro aplikaci Nařízení (ES) č. 1083/2006; zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů)
 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Zákonný důvod zpracování osobních údajů: souhlas subjektu údajů; splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje; splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, titul, IČO, kontaktní údaje
(adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo)
Příjemce osobních údajů:
 správce osobních údajů, subjekty implementační struktury (Ministerstvo financí,
Ministerstvo pro místní rozvoj), kontrolní orgány (Ministerstvo financí, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise apod.)

d) Osobní údaje příjemců dotace, jejich zástupců, zaměstnanců, kontaktních osob
Účel zpracování osobních údajů:
 realizace, financování a udržitelnost projektu
 kontrola plnění podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace
(nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení
nařízení (ES) č. 1260/1999; nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 stanovující prováděcí
pravidla pro aplikaci Nařízení (ES) č. 1083/2006; zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů)
 vedení řízení podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vedení sporných řízení podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 poskytnutí informace o příjemcích ROP MS dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
 poskytnutí informace o realizaci ROP MS na základě nařízení Rady (ES) č.
1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.
1260/1999
Zákonný důvod zpracování osobních údajů: splnění smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů; splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je
správce pověřen
Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, titul, IČO, DIČ, rodné číslo,
kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo),
číslo účtu, funkce v rámci organizace, funkce v rámci projektového týmu, pracovní pozice,
druh, vznik a skončení pracovněprávního vztahu, mzdové náklady (u pracovních míst
vytvořených v souvislosti s podpořeným projektem)
Příjemce osobních údajů: správce osobních údajů, subjekty implementační struktury
(Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí), příslušné správní orgány (Ministerstvo
pro místní rozvoj, Ministerstvo financí), kontrolní orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad), veřejnost (povinné údaje poskytované o
příjemcích ROP MS)

e) Osobní údaje zájemců/uchazečů o veřejnou zakázku, jejich zástupců, zaměstnanců,
subdodavatelů, kontaktních osob
Účel zpracování osobních údajů:
 realizace výběrového řízení na dodavatele zboží/služeb dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
nebo dle metodických pokynů pro zadávání veřejných zakázek
 uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky
Zákonný důvod zpracování osobních údajů: splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje; splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je správce pověřen
Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, titul, IČO, kontaktní údaje
(adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo účtu,
kvalifikace, vzdělání, pracovní zkušenosti, další údaje uvedené v nabídce/žádosti o účast
Příjemce osobních údajů: správce osobních údajů, řídící orgán Operačního programu
technická pomoc (Ministerstvo pro místní rozvoj), kontrolní orgány (Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad)

f) Osobní údaje dodavatelů, jejich zástupců, subdodavatelů, kontaktních osob
Účel zpracování osobních údajů:
 realizace a financování plnění z uzavřené smlouvy na realizaci veřejné zakázky
 evidence smluv
 kontrola dodržení podmínek výběru dodavatele
Zákonný důvod zpracování osobních údajů: splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů; splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen
Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, titul, IČO, kontaktní údaje
(adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo účtu
Příjemce osobních údajů: správce osobních údajů, řídící orgán Operačního programu
technická pomoc (Ministerstvo pro místní rozvoj), kontrolní orgány (Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad)

g) Osobní údaje žadatelů o informaci dle zákona č. 106/1999 SB., o svobodném
přístupu k informacím
Účel zpracování osobních údajů:
 poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Zákonný důvod zpracování osobních údajů: splnění právní povinnosti, která se na Správce
vztahuje; splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je Správce pověřen
Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, titul, datum narození, kontaktní
údaje (adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo)
Příjemce osobních údajů: správce osobních údajů, nadřízený správní orgán (Ministerstvo pro
místní rozvoj)

h) Osobní údaje osob, které podaly podněty a stížnosti
Účel zpracování osobních údajů:
 vyřizování stížností a podnětů podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákonný důvod zpracování osobních údajů: splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje; splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je správce pověřen
Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, titul, datum narození, kontaktní
údaje (adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo)
Příjemce osobních údajů: správce osobních údajů, nadřízený správní orgán (Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo financí)

II.
Při zpracování osobních údajů správce dbá, aby
 osobní údaje byly zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 osobní údaje byly shromažďovány výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní
účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely
neslučitelný;
 rozsah zpracovávaných osobních údajů byl přiměřený, relevantní a omezený pro
naplnění stanovených účelů;
 osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované; osobní údaje, které jsou
nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 osobní údaje byly uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které
jsou zpracovávány;
 osobní údaje byly zpracovávány pouze způsobem, který zajišťuje náležité
zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických
nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před
náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování,
včetně profilování. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí ani neprovádí
zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

III.
Práva subjektu údajů
a) Subjekt údajů může u správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů uplatnit:








právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 obecného nařízení
právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů podle čl. 16 obecného
nařízení,
právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 obecného nařízení,
právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 obecného nařízení,
právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci podle čl. 20 obecného
nařízení,
právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 odst. 3 obecného
nařízení,
právo podat námitky proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 obecného nařízení.

b) Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77
obecného nařízení.

