INFORMACE PRO OBČANY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů
Správce prohlašuje, že vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“) jsou zpracovávány a chráněny v
souladu s obecným nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních
údajů.
Při zpracování OÚ jsou dodržovány následující zásady:
 zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;
 účelové omezení (zpracovávání OÚ jen pro určité a legitimní účely);
 minimalizace OÚ (dochází ke zpracovávání OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve
vztahu k danému účelu);
 přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální OÚ byly
bezodkladně opraveny nebo vymazány);
 omezené uložení (OÚ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro
účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro
účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy);
 integrita a důvěrnost (OÚ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité
zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či
protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

Jaké kategorie Vašich osobních údajů obec zpracovává?
a) identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o
dokladech totožnosti, adresa trvalého pobytu, případně bydliště, doručovací nebo jiná
kontaktní adresa, státní občanství, sídlo podnikání, IČ, DIČ, rodné číslo, případně číslo
občanského průkazu, jsou-li tyto údaje požadovány právními předpisy nebo pro plnění
povinností správce, či smlouvy;
b) elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
c) osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, identifikace
pozemku a nemovitosti, zastoupení firmy;
d) další osobní údaje: údaje poskytnuté subjektem údajů ve smlouvě/dodatku ke smlouvě či
v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;

Zákonnost zpracování osobních údajů dle obecného nařízení
Správce může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních
titulů:
a) udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený
souhlas lze kdykoliv odvolat;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na obec (správce) vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické
osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřeno obec (správce);
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů obce (správce) či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody
vyžadující ochranu vašich osobních údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Pro jaký účel obec zpracovává vaše osobní údaje?
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě
plnění právních povinností, které se na obec vztahují a dále na základě splnění úkolů ve
veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je obec pověřeno.
Obec jako správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely:
 výkonu státní správy a povinností dle příslušných právních předpisů;
 výkonu samosprávy;
 poskytování dotací a návratných finančních výpomocí;
 oprávněný zájem správce (obce);
 zajištění interních procesů;
 komunikace s občany;
 uzavření, změny, splnění a ukončení smlouvy mezi obcí a vámi. Může se jednat např. o
smlouvu o dílo, smlouvu kupní atd.

Přístup k vašim osobním údajům
K vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé,
kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních
předpisů, a kteří zajišťují náležitou ochranu vašich práv. Osobní údaje nejsou předávány
jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není obci
uložena zvláštním právním předpisem anebo jste k tomu neudělili souhlas. Při zpracování
osobních údajů u obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly
činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do vašich práv či oprávněných
zájmů.

Doba zpracovávání vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro
jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou vaše osobní údaje zlikvidovány nebo
jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v
souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších
předpisů.

