
Příloha č, 8
směrnice č: 2/2018

lNFoRMACE o zPRAcoVÁNÍ osoBNÍcH ÚDAJŮ fyzických osob-občanů
obecniúřad Dětřichov
lčo: 00276561
Dlč; cz002-16561
ADRESA: Dětřichov 46, 568 02 Dětřichov
dálejen,,obecniúřad"),jakožto správce osobnich údajů, tímto informuje občany - í}zické osoby (dále jen

,,subjek údaiů") o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů ze §trany obecního úřadu jako

orgánu úžemní samosprávy a orgánu Veřejné moci, Včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejícich se
zpracováním jejich osobních údajŮ obecním úřadem.

obecní úřad zpracovává osobní údaje V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fvzických osob V souvislosti se zpracováním osobních údajŮ a o Volném

pohybu těchto údajů a o zrušení5měrnice 95/46lEs (obecné nařízenío ochraně osobních údajů; dále jen

,,GDPR") a dále V souladu s relevantními právními předpisy České republiky V oblasti ochrany osobních údajů.

obecní úřad shromažd'uje a zpracovává osobní údaje pouze v50uladu 5e stanovenými účely

a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Účel a právnízáklad pro zpra.ování osobníGh údajů
obecní úřad získává osobni údaje výhradně ze základních registrů v 50uladu se zákonem č. 111/2009 sb., o
základních registrech, ve zněni pozdějších předpisů.

obecni úřad zpracovává takto získané o5obní údaje \^tihradně pro V,ýkon činností orgánu územni samospráVy

a or8ánu Veřejné moci.
obecní úřad uchovává osobni údaje po dobu stanovenou obecné záVaznými piedpisy České republiky Včetně

skartační lhůty.
Získání a zpracování osobních údajů nad rozsah a účel uvedený Výše Vyžaduje souhla§ sUbjektu údajů,

zpracovatelé a příjemci
osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů kíom obecního úřadu zpracovávány také

exteřními subjekty, a to na základě smluv o zpracováni osobních údajů uzavřených V souladu s GDPR, obecní
úřad nevyužíVá žádného externího zpracovatele,

obecni úřad informuje, že osobní údaje mohou b\ít na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům,
které disponují zákonným oprávněním Vyžadovat předání předmětných osobních údajů. obecní úřad dá|e
předává osobni údaje správcům základních re8istrů V souladu se zákonem č, 111/2009 sb., o základních

re8istrech, Ve zněni pozdéjších předpisů.

PráVa sUbjekt! údajů
subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, 2da osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou obecním
úřadem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má práVo získat přístup ktěmto o§obním ÚdajŮm

a k následUjícím informacím: účel zpracování o5obních údajů, kate8orie dotčených osobních údajů, přúemci

nebo kategorie přúemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobníúdaje uchováVány, zdroje osobních
údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilováni. obecníúřad poskytne
první kopii zpracováVaných osobních údajů na žádost subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost
subjektu údajů může obecní úřad požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné spojené 5
poskytnutím takové informace.



subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl

obecnímu úřadu, Ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a

právo předat tyto údaje jinému správci, a dále práVo na to, aby osobni údaje byly předány

přímo jedním správcem §právci druhému, je,li to technicky proveditelné,

V případě, že se subjekt údajů domníVá, že obecni úřad nebo smluvní zpracovatel provádí

zpracování osobních údajŮ V rozporu s ochranou soukromého a osobního Života subjektu

údajů nebo V rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na

účel jejich zpracování, může požádat obecní úřad požádat o opravu či Výmaz {likvidaci)

těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování, Dále může subjekt údajů

Vzné§t námitku proti takovému zpracování,

obecní úřad Vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho mésíce od obdržení žádosti,

informuje subjekt údajů o vyřízeníjeho žádosti.

subjekt údajů 5e může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Ve Všech

záležitostech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů a výkonem jeho práv podle

GDPR.

l(de mŮžete podat stížnost na zpíaaování osobních údajŮ?

subjekt údajů má práVo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pp|k. sochoía 727 /27,770 00 Praha 7 -
Holešovice, tel. 234 665 111

Budou Vaše o§obní údaje v bezpečí?
Zavedlijsme obecně uznáVané standardy technické a or8anizační bezpečnosti a dalšíopatření

nezbytná pro dosaženísouladu s příslušnými předpi5y a normami upravujícimi zpíacování

osobních údajů.

správce osobních údaiů (vč.

kontaktních údaiů):
obecní úřad Dětřichov
Adresa| Dětřichov 46, s68 02
Dětřichov
Mail: §!aE§l!!cli!.!.9!@§ez!4!.!3
Tel,i 461 593 140

Pověřene€ pío ochranu osobních údaiů (vč. kontaktnich údaiÚ):

Mg.. Tomáš Fabík, advokát
se sídlem v Brně, chládkova 28a

Ev, č. čAK: 13171
1Č 77347593
Mail: fabik@adVokatnikancelarbrno,cz
Tel,: +420 73193 84 93

v Dětřichově dne: 1,5.2018


