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Informace o zpracování osobních údajů v rámci projektu Nutrivigilance CZ 

 
dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 

 

Vážená paní, vážený pane 

rádi bychom Vás ujistili, že zákonné a bezpečné zpracování osobních údajů je naší prioritou.  

Na následujících stránkách se dozvíte informace, které osvětlují podrobnosti zpracování osobních 

údajů v naší organizaci, konkrétně o zpracování osobních údajů v rámci projektu Nutrivigilance 

CZ. 

V závislosti na konkrétním zpracování Vám veškeré informace o obecném i konkrétním 

zpracování také budou sděleny před jeho samotným zahájením. 

1. Totožnost správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů je Státní zdravotní ústav (dále také „SZÚ“), se sídlem 

Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10 (dále také jako „správce“). 

 

SZÚ je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Jeho postavení a úkoly jsou 

stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dalších příslušných 

právních předpisech.  

SZÚ je dle zákona zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu 

a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného 

zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní 

spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví,  

k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní 

výchovu obyvatelstva a k dalším souvisejícím činnostem.  

SZÚ je poskytovatelem zdravotních služeb a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy 

podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu 

infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob 

v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí  

z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám  

v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je 

orgánům ochrany veřejného zdraví. 

 

Nutrivigilance CZ je projekt Centra pro zdraví, výživu a potravin, který běží od druhé 

poloviny roku 2014, pro veřejnost pak od roku 2015. Smyslem tohoto projektu je sběr 

informací o negativních zdravotních účincích po konzumaci potravin vybraného druhu 

s cílem zabezpečit ochranu zdraví konzumentů a snížit tak prostřednictvím příslušných 

opatření případný negativní dopad na zdraví potencionálních konzumentů, a to na základě 

dobrovolných hlášení nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci těchto potravin. 

 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Informace o pověřenci získáte na http://www.szu.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-

udaju.  

http://www.szu.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
http://www.szu.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju
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3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování 

Rozsah požadovaných osobních údajů je vždy plně přizpůsoben účelu konkrétního 

zpracování, je tedy dodržena zásada minimalizace. Nepožadujeme žádné zbytečné osobní 

údaje. 

 

V rámci projektu Nutrivigilance CZ zpracováváme tyto kategorie osobních údajů, které lze 

rozdělit dle nahlašující osoby: 

 

a) osoba podávající informaci 

- identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu 

údajů (jméno a příjmení, případně titul), 

- kvalifikace, PSČ (statistické účely), 

- údaje umožňující kontakt s osobou, která zaslala hlášení o výskytu nežádoucí zdr. 

reakce u spotřebitel (e-mail), 

- subjekt může dobrovolně vyplnit následující osobní údaje – dosažený titul, 

telefonní číslo, kontaktní adresu, 

b) osoba spotřebitele 

- osobní údaje sloužící k evidenčním a statistickým účelům (iniciály, pohlaví, věk, 

PSČ), 

- údaje umožňující zpětný kontakt se subjektem údajů, a to z důvodu možnosti 

získání doplňkových informací vedoucí k určení příčinné souvislosti (e-mail), 

- zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu popisující nežádoucí 

reakci po konzumaci hlášené potraviny, údaje o zdravotním stavu, které by mohly 

ovlivňovat popisovaný nežádoucí účinek (přítomnost alergie, užívání léků, u žen 

těhotenství aj.), 

- subjekt může dobrovolně vyplnit následující osobní údaje – jméno a příjmení, 

dosažený titul, výška a hmotnost, profese, telefonní číslo, kontaktní adresu. 

 

Osobní údaje evidované v rámci projektu Nutrivigilance CZ zpracováváme na základě 

zaslaného podnětu, který zajišťuje princip dobrovolnosti na účasti v projektu. Jsou 

zpracovávány pouze ty osobní údaje, které nám na základě Vaší svobodné vůle předáte, 

 a to výlučně s Vaším souhlasem. 

 

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je sběr informací o negativních 

zdravotních účincích po konzumaci potravin vybraného druhu, hodnocení zdravotních 

rizik a případných doplňujících šetření vedoucích k ochraně zdraví spotřebitelů.  

 

4. Právní tituly pro zpracování osobních údajů 

Právními tituly pro zpracování Vašich osobních údajů jsou: 

- Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) 

Nařízení) 

- právní předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení), které nám umožňují, či přímo 

ukládají zpracovávat některé osobní údaje, zejm. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (upravuje zakotvení 

Státního zdravotního ústavu, jeho činnost a oprávnění zpracovávat osobní údaje  

o zdravotním stavu), dále zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 
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Zvláštní kategorie osobních údajů (zejm. údaje o Vašem zdravotním stavu) zpracováváme 

zejména na základě výjimky dle článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy na základě souhlasu. 

 

5. Kategorie subjektů údajů 

Subjektem zpracování osobních údajů jsou fyzické osoby, které podaly podnět na základě 

negativní reakce po konzumaci potraviny.  

 

6. Kategorie příjemců osobních údajů 

Při zpracování Vašich osobních údajů spolupracujeme pouze s ověřenými a věrohodnými 

zpracovateli.  

 

V rámci projektu Nutrivigilance CZ spolupracujeme s těmito zpracovateli: 

- Orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajské 

hygienické stanice) 

- Kontrolní orgány (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární 

správa). 

 

Vaše osobní údaje jsou předávány pouze výše zmíněným, zákonem stanoveným institucím, 

a to pouze v případě, kdy správce vyhodnotí, že se jedná o případ, který by mohl 

představovat riziko ohrožení veřejného zdraví. 

 

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetí země, ani žádné mezinárodní 

organizaci. 

 

7. Ochrana osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými 

pověřenými a proškolenými zaměstnanci správce. Za účelem ochrany osobních údajů byla 

přijata technická a organizační opatření tak, 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. 

Veškerým dokumentům obsahujícím osobní údaje je tak poskytována dostatečná ochrana. 

Elektronické zpracovávání osobních údajů podléhá logování do systému. Osobní údaje 

podléhají pseudonymizaci. Výstupy z projektu jsou anonymní.  

 

8. Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme od momentu jejich obdržení po dobu nutnou  

k realizaci výše uvedeného účelu, tedy nejdéle po dobu 5 let od získání. Po uplynutí této 

doby jsou Vaše osobní údaje vymazány. 

 

9. Vaše práva 

Informujeme Vás o Vašem právu na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení), právu 

požadovat opravu svých osobních údajů (čl. 16 Nařízení), právu požadovat výmaz 

osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, právu na omezení zpracování 

(čl. 18 Nařízení), právu Vás na Vaši žádost informovat o příjemcích osobních údajů dle čl. 

19 Nařízení, právu na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, právu vznést 

námitku ohledně zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení), právu nebýt subjektem 

automatizovaného rozhodování a profilování dle čl. 22 Nařízení. 
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Pro realizaci Vašich práv využijte kontaktní údaje uvedené na konci v tomto dokumentu. 

 

Upozorňujeme, že dle charakteru zpracování osobních údajů mohou být některá tato práva 

užita přiměřeně. 

 

 

10. Další důležité informace 

Dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních 

údajů, u kterého můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů. 

 

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít 

za následek vysoké riziko pro Vaše práva, SZÚ Vás o tomto porušení bude bez zbytečného 

odkladu informovat za podmínek ustanovení čl. 34 Nařízení. 

 

 

Informujeme Vás, že může dojít k aktualizaci této informace o zpracování Vašich osobních údajů. 

U každé revize bude uvedeno datum a číslo aktualizace. Aktuální verze informace o ochraně 

osobních údajů bude vždy přístupná na webových stránkách. Doporučujeme Vám pravidelně se 

o zpracování osobních údajů informovat. 

 

Kontaktní údaje  

Doručovací adresa Centrum zdraví, výživy a potravin (CZVP) 
Palackého 3a 
612 42 Brno 

Datová schránka ymkj9r5 

E-mail nutrivigilance@chpr.szu.cz 

Telefonní číslo +420 515 577 511 

 

 


