Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“

›

Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je Město Holice, sídlem Holubova 1, 534 01 Holice, IČO:
00273571,(dále jen „Správce“).

Správce je základním územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 ústavního zákona
č. 1/1993 Sb., ústava České republiky a § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Správce podle § 2
zákona o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto
vztahů vyplývající.
Posláním správce a stěžejním účelem zpracovatelských procesů osobních údajů je zajištění
veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek
stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a navazující legislativy. Správce vykonává jako
obec státní správu v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 61 odst. 1 písm. b) zákona o
obcích).
Správce považuje právo na ochranu osobních údajů za základní nástroj ochrany soukromí, jako
základního lidského právo, a to ve smyslu ustanovení čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a
svobod. Správce si je vědom významu ochrany osobních údajů, a proto při zpracování osobních
údajů postupuje vždy v souladu s platnými právními předpisy.
Prostřednictvím tohoto prohlášení poskytuje Správce podle čl. 13 GDPR subjektům osobních
údajů (dále jen „Subjekt“) informace o zpracování osobních údajů. V tomto prohlášení se tak
například dozvíte:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kdo nese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů,
Pro jaké účely jsou vaše osobní údaje využívány,
Co nás opravňuje k zacházení s osobními údaji,
Jak dlouho budeme s informacemi nakládat,
Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci),
Jaká práva máte jako subjekt osobních údajů.
Kontaktní údaje na Správce:
-

adresa:
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

Holubova 1, 534 01 Holice
466 741 211
holice@mestoholice.cz
hwkbrgj

›

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

-

název:
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

›

Účel zpracování a jeho právní základ, příjemci osobních údajů

Schola Servis GDPR, s. r. o.
732 464 854, 732 657 386, 733 281 378
poverenec@gdprdoskol.cz
5b36car

a) kategorie subjektů osobních údajů: občan a návštěvník města

AGENDA

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD

PŘÍJEMCE

Příprava podkladů pro
poskytování
informací
podle
zákona
č.
106/1999
Sb.,
o
svobodném přístupu k
informacím

§ 2 odst. 1, § 14 zákona č.
106/1999
Sb.,
o
svobodném
přístupu
k informacím – zahájení a
řádné ukončení řízení o
poskytnutí informace.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti.

Tajemník města, správní
orgán II. stupně (krajský
úřad), soudní orgány.

Provádění spisové služby

§ 2 písm. l), § 3 odst. 1
písm. c) zákona č.
499/2004
Sb.,
o
archivnictví a spisové
službě  zajištění správy
dokumentů pocházejících
z činnosti Správce.

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti.

Zaměstnanec pověřený
správou dokumentů.

Agenda stížností, žádostí
a podnětů občanů

Reakce a vyřizování
záležitostí občanů –
žádosti,
podněty,
stížnosti a oznámení.

Článek 6 odst. 1 písm. e)
GDPR – plnění úkolu
prováděného
ve
veřejném zájmu nebo
jako orgán veřejné moci.

Pověřený zaměstnanec
obecní policie, orgány
města v rámci zákonem
svěřené působnosti, jiné
orgány veřejné moci
v rámci zákonem svěřené
působnosti.

Zajištění agend města –
vedení
evidence
a
označování
zvířat
–
hlášení o počtu včelstev a
umístění stanovišť –
plnění právní povinnosti
dle § 51 odst. 5 zákona č.
326/004
Sb.,
o
rostlinolékařské péči.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Orgány veřejné moci
v rámci
kontrolní
a
dozorové
činnosti,
pověřený zaměstnanec
města.

Zajištění agend města –

Článek. 6 odst. 1 písm. c)

Žadatel o výpis.

Agenda včelařství

1

Kontaktní místo veřejné
1

Článek 6 odst. 1 písm. e)
GDPR – plnění úkolu
prováděného
ve
veřejném zájmu nebo
jako orgán veřejné moci.

Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť
včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě (ČMSCH, a.s.). Obecní úřad
ovšem vede evidenci hlášených včelstev a osobní údaje v ní obsažené, před nabytím novely.

správy – Czech point

provoz systému Czech
point.

GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Agenda
evidence
obyvatel
(např. zpracování údajů
v informačním systému,
poskytování
údajů
z informačního systému)

Zajištění agend města –
centrální
evidence
obyvatel,
evidence
občanských průkazů a
cestovních dokladů.

Článek. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Ministerstvo vnitra ČR,
Ministerstvo
zahraničních věcí ČR,
2
obyvatelé starší 15 let,
kraje a krajské úřady,
obecní
úřady
obcí
s rozšířenou působností,
obce a obecní úřady,
subjekty, které získávají
osobní údaje na základě
zvláštních
právních
předpisů nebo stanoví-li
tak
mezinárodní
smlouva, kterou je Česká
republika vázána.

Agenda ochrany přírody
a krajiny – životní
prostředí

Výkon veřejné správy při
ochraně
životního
prostředí:
poskytování
informací o životním
prostředí,
vodní
hospodářství,
správa
lesů, výkon státní správy
myslivosti,
odpadové
hospodářství,
výkon
státní správy rybářství,
výkon státní správy na
úseku
ochrany
zemědělského půdního
fondu a rostlinolékařské
péče, výkon státní správy
na úseku ochrany zvířat
proti týrání, výkon státní
správy na úseku ochrany
ovzduší,
vydávání
koordinovaných
stanovisek, přestupky na
úseku
životního
prostředí,
strategie
územního rozvoje, řízení
o povolení ke kácení
dřevin, výkon státní
správy dle § 75 odst. 1
písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.

Článek. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Orgány veřejné moci
v rámci
výkonu
své
působnosti – nadřízený
správní orgán, orgán
konající
přezkumné
řízení, soudní orgány.

2

Účastník
řízení,
katastrální úřad, dotčený
orgán veřejné správy,
krajský úřad, celní úřad,
Ministerstvo kultury ČR,
Národní
památkový
ústav,
oprávněný
investor, další osoba dle
jednotlivých
právních
předpisů
v oblasti
ochrany
životního
prostředí.

Obyvatelem se rozumí osoba uvedená v ust. § 1 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Zápisy
kroniky

do

městské

Zajištění agend města –
provádění zápisů do
obecní kroniky podle § 1
zákona č. 132/2006 Sb., o
kronikách
obcí
–
informování a zprávy o
důležitých
a
pamětihodných
událostech a o dění
v obci
pro
poučení
budoucím generacím.

Článek. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Pověření
zaměstnanci
obce, osoby nahlížející do
kroniky.

Správa místních poplatků

Zajištění agendy města –
správa
místních
poplatků,
podpis
rozhodnutí o prominutí
poplatku a vymáhání
pohledávek.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti:
- zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v
platném znění,
obecně
závazné
vyhlášky obce

Zaměstnanci krajského
úřadu
z
důvodu
podaného
odvolání,
exekutoři, soudy, jiné
orgány činné v trestním
řízení.

Článek 6 odst. 1 písm. f)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro oprávněné
zájmy správce – pouze
v rozsahu
osobních
údajů: e-mail a telefonní
číslo, a to za účelem
efektivní komunikace se
subjekty osobních údajů.
Městská knihovna

Zajištění agend města –
poskytování knihovních
služeb
a
ochrana
knihovního fondu dle §
12 zákona č. 257/2001
Sb., knihovní zákon.

Článek 6 odst. 1 písm. e)
GDPR – plnění úkolu
prováděného
ve
veřejném zájmu

Vedoucí knihovny

Prezentace města a
provoz
internetových
stránek

Zajištění agend města –
informování
o
dění
v obci, provozování web
stránek obce a vydávání
místního periodika.

Článek 6 odst. 1 písm. f)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro oprávněné
zájmy správce.

Vybraní
zaměstnanci
města,
návštěvník
internetových stránek,
čtenáři periodika.

Agenda nalezených
ztracených věcí

a

Zajištění agend obce –
evidence nalezených věcí
a ztracených věcí.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Zaměstnanci
města
pověření agendou ztrát a
nálezů.

Agenda výkonu trestů
(obecně
prospěšné
práce)

Zajištění výkonu trestu
obecně
prospěšných
prací (v souladu se
zákonem č. 141/1961

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní
povinnosti.

Vedoucí
zaměstnanec,
orgány veřejné moci
v rámci
kontrolní
činnosti, probační a
mediační služba ČR.

Článek 6 odst. 1 písm. b)
GDPR – plnění smlouvy.

Sb., trestní řád).
Agenda
písemností

doručování

Zajištění doručení zásilky
fyzickým osobám, které
mají trvalý pobyt na
adrese ohlašovny.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní
povinnosti [zákon č.
133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel
a
rodných
číslech a o změně
některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel)].

Vedoucí zaměstnanec.

Agenda sociálních služeb

Poskytování
sociálních
služeb dle zákona č.
108/2006
Sb.,
o
sociálních službách a
pomoc v hmotné nouzi
dle zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, výkon veřejného
opatrovnictví dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník a zákona č.
128/2000 Sb., o obcích,
poskytování
důchodů
zvláštním příjemcům dle
zákona č. 582/1991 Sb., o
organizaci
sociálního
zabezpečení.
Poskytování
sociálních
služeb,
poradenství,
náhradní rodinné péče,
opatrovnictví
atd.
mladistvým dle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí,
zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, zákona
č. 292/2013 Sb., o
zvláštních
řízeních
soudních.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – zpracování je
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Poskytovatelé sociálních
služeb, orgány pomoci
v hmotné nouzi, správní
orgány.
KÚ, MPSV, PMS, věznice,
pobytová zařízení.

Přestupková agenda

Řádné
vyřizování
přestupků dle zákona č.
250/2016
Sb.,
o
odpovědnosti
za
přestupky a řízení o nich;
zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích;
zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích;
zákona
č.
500/2004 Sb., správního

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – zpracování je
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Žadatel, OVM, MD ČR,
OČTŘ, KÚ (jako odvolací a
kontrolní orgán), OVM.

řádu; zákona č. 89/2012
Sb.,
občanského
zákoníku;
zákona
č.
200/1990
Sb.,
o
přestupcích (spáchaných
do 30. 6. 2017) a
vyhlášky č. 520/2005 Sb.,
o rozsahu hotových
výdajů a ušlého výdělku,
které správní orgán hradí
jiným osobám, a o výši
paušální částky nákladů
řízení.
Stavební úřad

Výkon státní správy dle
zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a
stavebním řádu (stavební
zákon),
zákona
č.
500/2004 Sb., správního
řádu a zákona č. 13/1997
Sb.,
o
pozemních
komunikacích.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – zpracování je
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Státní a veřejná správa
(KÚ,
ÚSC);
soudy,
exekutoři,
policie,
účastníci řízení.

Provoz
a
údržba
parkovacích automatů

Plnění
smluvní
povinnosti:
provoz
parkovacího systému

Článek 6 odst. 1 písm. b)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
smluvní povinnosti.

Nepředává se.

Pohřebnictví

Plnění
smluvní
povinnosti: Smlouva o
hrobovém místu, dohoda
o
užívání
práva
nájemného.

Článek 6 odst. 1 písm. b)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
smluvní povinnosti.

Nepředává se.

Matrika

Plnění právní povinnosti
–
zajištění
agend
matričního úřadu.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní
povinnosti

Vítání občánků

Zpracování
osobních
údajů novorozence a
zákonných zástupců se
provádí
na
základě
souhlasu
zákonného
zástupce a zákona č.
128/2000 Sb., ocenění
životní události občanů.

Článek 6 odst. 1 písm. a)
GDPR – souhlas se
zpracováním
osobních
údajů.

Osoby uvedené v § 8a
zákona o matrikách –
člen rodiny, sourozenec,
jejich zmocněnec, správní
orgán, orgán církve,
osoba, která prokáže
oprávněný zájem.
Vybraní
zaměstnanci
města,
návštěvník
internetových stránek,
čtenáři periodika.

Vedení živnostenského
řízení dle zákona č.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní

Živnostenský úřad

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní
povinnosti
Centrální
evidence

veřejná
živnostníků,

455/1991
Sb.,
živnostenský
zákon,
kontrolní činnosti dle
zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole,
evidence
zemědělských
podnikatelů dle zákona č.
252/1997
Sb.,
o
zemědělství.

povinnosti

centrální
evidence
přestupků,
centrální
evidence zemědělců

Plnění právní povinnosti
dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů
a
plnění
smluvní povinnosti smlouvy o poskytnutí
dotace

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní
povinnosti.

Nad 50.000 Kč schvaluje
RM, některé údaje se
předávají
MSDB
za
účelem uzavření smluv za
město

Agenda školství

Konkurs na ředitele
školy,
poskytování
odměn ředitelům škol,
poskytování
seznamu
dětí k zápisu do MŠ a ZŠ Plnění právní povinnosti
dle zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní
povinnosti.

Ředitelé
školských
organizací, příslušné ZŠ
podle
spádového
obvodu.

Agenda dopravy

Vedení registru řidičů dle
zákona č. 111/2008 Sb. o
základních registrech a
zákona č. 56/2001 Sb. o
podmínkách
provozu
vozidel na pozemních
komunikacích,
vedení
registru
řidičských
oprávnění dle zákona č.
361/2000 Sb., o provozu
na
pozemních
komunikacích,
vedení
agendy autoškol dle
zákona č. 247/2000 Sb., o
získávání
a
zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení
motorových
vozidel,
vedení registru taxislužeb
dle zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě,
přestupkové řízení dle
zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti
za
přestupky a řízení o nich,
správní řízení dle zákona
č.
56/2001
Sb.
o
podmínkách
provozu
vozidel na pozemních

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní
povinnosti

Ministerstvo
autoškoly

Dotace

Článek 6 odst. 1 písm. b)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
smluvní povinnosti.

dopravy,

komunikacích a systém
digitálního
tachografu
dle
Nařízení
EC/1985/3821,
o
záznamovém zařízení v
silniční dopravě ve znění
pozdějších předpisů

b) kategorie subjektů osobních údajů: zaměstnanci Správce nebo osoby vykonávající veřejnou
funkci

AGENDA

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD

PŘÍJEMCE

Personální agenda –
vedení osobních spisů,
administrativně-právní
agenda
spojená
s pracovněprávní oblastí

Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce (§ 312),
Zákon č. 48/1997 Sb., o
veřejném
zdravotním
pojištění (např. § 10).

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
účely
oprávněných
zájmů.

Pověřená osoba pro
personalistiku, vedoucí
zaměstnanci, Inspekce
práce,
Úřad
práce,
Soudy, Policie ČR, ČSSZ,
OSSZ, Úřad práce ČR,
zdravotní pojišťovna.

Platová
agenda
zpracování mzdové
platové agendy

–
a

Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce,
Zákon č. 586/1992 Sb., o
dani z příjmu,
Zákon č. 592/1992 Sb., o
pojistném na veřejném
zdravotním pojištění,
Zákon č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění,
Zákon č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální
zabezpečení,
Zákon č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění,
Nařízení
vlády
č.
595/2006, č. 567/2006,
č.
341/2017,
č.
399/2017.

Čl. 6 odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro
plnění
smluvní
povinnosti (z pracovní
smlouvy nebo dohody
konané mimo pracovní
poměr),
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti.

Zaměstnanci
zpracovávající personální
agendu, Finanční úřad,
OSSZ, ČSSZ, zdravotní
pojišťovny, ČSÚ, úřad
práce, Policie ČR, soudy,
exekutoři,
inspekce
práce, penzijní fondy,
peněžní ústavy.

pojištění

Zákon č. 42/1994 Sb., o
penzijním připojištění,
Zákon č. 427/2011 Sb., o
doplňkovém penzijním
spoření.

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
Čl. 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
účely
oprávněných
zájmů
Čl. 6 odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro
plnění
smluvní
povinnosti.

Penzijní fondy, pověření
zaměstnanci.

internetových

Informování občanů o
dění v obci, uveřejnění

Článek 6 odst. 1 písm. e)
GDPR – plnění úkolu

Návštěvníci
internetových stránek.

Penzijní
zaměstnanců

Provoz
stránek

kontaktů
zaměstnance obce.

Evidence
prohlášení

čestných

na

prováděného
ve
veřejném zájmu nebo
jako orgán veřejné moci.

Zajištění agend města –
evidence
čestných
prohlášení v souladu se
zákonem č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů.

Článek 6 odst. 1 písm. a)
GDPR – zpracování na
základě souhlasu se
zpracováním OÚ.

Fyzické osoby: občané
nahlížející do registru
(žadatelé).

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti:
- 159/2006 Sb., o střetu
zájmů.
Článek 6 odst. 1 písm. f)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro oprávněné
zájmy správce – pouze
v rozsahu
osobních
údajů: e-mail a telefonní
číslo, a to za účelem
efektivní komunikace se
subjekty OÚ.
Agenda voleb – volební
agenda, registrační úřad,
volební orgán

Zajištění agend obce
podle volebních zákonů.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Členové OVK – plnění
povinností dle volebních
zákonů, kontrolní orgán
(krajské úřady, Státní
volební komise).

Agenda BOZP

Plnění
zákonné
povinnosti podle § 105
zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle
nařízení
vlády
č.
201/2010 Sb., o způsobu
evidence úrazů, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti

Vedoucí zaměstnanec,
pojišťovna,
orgány
veřejné moci v rámci
kontrolní činnosti na
úseku plnění pracovních
povinnosti ze strany
zaměstnavatele.

Informování veřejnosti o
plánovaných zasedáních
orgánů města.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní
povinnosti dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.

Občané města.

Agenda požární ochrany

Zajištění požární ochrany
– dle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně a
vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti
jednotek
požární
ochrany.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – zpracování je
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Zaměstnanci města.

Krizové řízení

Zajištění krizového štábu
a bezpečnostní rady dle
zákona č. 240/2000 Sb.,

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – zpracování je
nezbytné pro plnění

Zaměstnanci a občané
města.

Příprava
zastupitelstva
města

jednání
a rady

krizový zákon.

právní povinnosti.

c) kategorie subjektů osobních údajů: dodavatelé a příjemci služeb nebo zboží

AGENDA

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD

PŘÍJEMCE

Evidence
smluv
a
smluvních dodavatelů

Komunikace
s
dodavateli,
kontrola
plnění a dodržování
smluvních
závazků,
plnění
zákonných
povinností
–
např.
archivace
účetních
dokladů dle zákona č.
563/1991
Sb.,
o
účetnictví,
uchování
smluv
pro
kontrolu
hospodaření ze strany
orgánů veřejné moci,
uveřejnění
smluv
v registru dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru
smluv.

Čl. 6 odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro
plnění
smluvní
povinnosti.

Oprávnění zaměstnanci
Správce, orgány veřejné
moci v rámci kontrolní a
dozorové činnosti .

Zveřejňování smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách
účinnosti
některých
smluv,
uveřejňování
těchto
smlouva
o
registru smluv (o registru
smluv) - § 2 odst. 1 písm.
b).

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
Čl. 6 odst. 1 písm. e)
nezbytné zpracování při
plnění
úkolů
ve
veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci.

Smluvní strany, kontrolní
orgány, pověřená úřední
osoba, orgány veřejné
moci
při
výkonu
kontrolní
činnosti,
orgány
města
rozhodující o schválení
smlouvy, Krajský úřad.

Příprava podkladů pro
realizaci
výběrových
řízení veřejných zakázek

Plnění
zákonných
povinností dle § 4 odst. 1
písm. d) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění právní
povinnosti.

Pověřená úřední osoba,
orgány
města
rozhodující o výběru
dodavatele,
orgány
veřejné moci při výkonu
kontrolní činnosti.

Nakládání s majetkem
města – správa majetku,
prodej a pronájem

Zajištění agend města –
správa majetku města,
prodej a pronájem.

Článek 6 odst. 1 písm. c)
GDPR
–
zpracování
nezbytné pro plnění
právní povinnosti.

Orgány veřejné moci
v rozsahu
nezbytném
pro
k výkonu
jeho
působnosti
(např.
kontrola hospodaření),
orgány
Správce
rozhodující o nakládání
s majetkem.

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti.

Článek 6 odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro
plnění smlouvy nebo
jednání
o
zavření
smlouvy – kterou se
nakládá
s majetkem
města.

›

Další příjemci osobních údajů – zpracovatelé

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. K osobním údajům mohou mít pro zajištění výše
popsaných účelů, mimo správce a uvedených příjemců, přístup také další osoby, a to
v souvislosti se zajištěním organizačního chodu města. Jedná se např. pověřence pro ochranu
osobních údajů, o správce IT, který může v rámci výkonu svých servisních zásahů přistupovat do
databází uložených na PC stanicích Správce apod.

›

Doba zpracování osobních údajů nebo kritéria určení

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uvedenou ve spisovém a skartačním řádu města,
vydaného v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
Spisový a skartační řád je dostupný v tištěné podobě na adrese sídla Správce.

›

-

Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se
ochrany svých osobních údajů podle čl. 12 a násl. GDPR:
právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);
v případě, že pro zpracování osobních údajů byl od Subjektu požadován souhlas se zpracováním
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, má Subjekt právo souhlas odvolat;
právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);
právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);
právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR
právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).
Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete
podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

›

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je převážně zákonným požadavkem, a to
jedná-li se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c). Smluvním požadavkem pro zpracování
osobních údajů je tomu v případě, kdy ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. b).
Neposkytnutí takových osobních údajů může mít za následek nedodržování uvedených právních
předpisů nebo ztížení dodržování smluvního závazku.
Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním je dobrovolné.

›

Dozorový orgán

V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozorovou činnost Úřad pro ochranu osobních
údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

V Holicích dne .................

