Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů
Obec Vranovice se sídlem Vranovice 101, 262 42, Rožmitál pod Třemšínem,
IČO: 243558, jako správce (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje subjektů. Subjekty
mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové adrese
vranovice@tremsin.cz
Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
zejména Nařízením 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 95/46/ES (dále jen „GDPR").
•

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Za účelem posílení práv a záruk subjektu údajů při zpracování osobních údajů Správce
jmenoval též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat, pokud se
domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy. Pověřencem pro
ochranu osobních údajů, je Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram. Funkci pověřence vykonává
Bc. Jiří Kužel, Jaroslava Vildová, Pavlína Nuslová. Kontaktovat je lze na e-mailové adrese
svazek@dsopribram.cz, gdpr@dsopribram.cz, příp. na adrese Tyršova 106, Zámeček –
Ernestinum, 261 01 Příbram.
•

3. Za jakým účelem zpracováváte osobní údaje a jaký je právní titul pro jejich
zpracování

Osobní údaje zpracováváme proto, že to ukládá zákon nebo jiný právní předpis. Dále pak osobní
údaje pracováváme v rámci výkonu územní samosprávy, nebo plnění smluvních vztahů.
•

4. Předávání osobních údajů jiným subjektům

Osobní údaje předáváme, pokud nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačních řízení.
Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění
obecních povinností.
•

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.
•

6. Po jakou dobu se budou vaše osobní údaje uchovávat

Osobní údaje se uchovávají po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, dále pak po dobu
nezbytně nutnou dle účelu zpracování a stanovenou zákony.
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Informace podle § 18odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

zákon
500/2004 Sb., správní řád
256/2001 Sb., o
pohřebnictví
21/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s
listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně
některých zákonů

208/2009 Sb. daňový řád
565/1990 Sb., o místních
poplatcích

účel

zpracovávané údaje doba
uchování
vyřizování stížností
adresní a
5 let
identifikační údaje
sociální pohřby
adresní a
5 let
identifikační údaje
vidimací se ověřuje, že opis adresní a
10 let
nebo kopie (dále jen
identifikační údaje
"vidimovaná listina") se
popisné údaje
doslova shoduje s
jiné
předloženou listinou
legalizací se ověřuje, že
žadatel listinu před
ověřující osobou
vlastnoručně podepsal nebo
podpis na listině uznal za
vlastní
rozhodnutí – nedoplatky
adresní a
20 let
identifikační údaje
správa místních poplatků, adresní a
5 let
identifikační údaje

80/2012 Sb. občanský
nájemní smlouvy
zákoník
499/2004 Sb., o archivnictví evidence dokumentů
a spisové službě

adresní a
identifikační údaje
adresní a
identifikační údaje

10 let

491/2001 Sb., o volbách do seznamy voličů
zastupitelstev obcí

adresní a
identifikační údaje
popisné údaje

5 let

62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu

adresní a
identifikační údaje
popisné údaje

5 let

seznamy voličů
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5 let

128/2000 Sb., o obcích
250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
183/2006 Sb., stavební
zákon
500/2004 Sb., správní řád
128/2000 Sb., o obcích
137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
89/2012 Sb., občanský
zákoník
128/2000 Sb., o obcích
561/2004 Sb., školský zákon
500/2004 Sb., správní řád

kontrola hospodaření s
nemovitým majetkem

adresní a
identifikační údaje
popisné údaje

1 rok

stavební řízení

adresní a
identifikační údaje
popisné údaje

20 let

veřejné zakázky

adresní a
identifikační údaje
popisné údaje

20 let

školský rejstřík

adresní a
identifikační údaje
popisné údaje

5 let

89/2012 Sb., občanský
zákoník
128/2000 Sb., o obcích
500/2004 Sb., správní řád

pojistné a nájemní
smlouvy, smlouvy o
poskytnutí dotace
stížnosti

adresní a
identifikační údaje

5 let

adresní a
identifikační údaje

5 let

262/2006 Sb., Zákoník práce personální a mzdová
582/1991 Sb., o organizaci a agenda
provádění sociálního
zabezpečení
187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění

adresní a
identifikační údaje
citlivé údaje –
členství v
odborových
organizacích,
zdravotní stav
údaje o jiné osobě
adresní a
identifikační údaje

50 let

85/1990 Sb., zákon o právu výkon petičního práva
petičním

106/1999 Sb., zákon o
svobodném přístupu
k informacím

Povinné subjekty poskytují adresní a
informace na základě
identifikační údaje
žádosti nebo zveřejněním popisné údaje
jiné údaje
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5 let

5 let

•

7. Automatická analýza osobních údajů (tzv. profiling)

Obec neprovádí automatickou analýzu osobních údajů.
•

8. Zpracovávání dat o osobách získané odjinud, než od samotné osoby (třeba z
internetu, nebo z veřejných rejstříků)

Obec nezpracovává osobní data získaná z jiných zdrojů než od samotné osoby, nebo na základě
zákonných povinností.
•

9. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů níže uvedená práva. Na výkon
těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech
situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána
oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do
jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě
správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích,
kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie
všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena
práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat
o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní
bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje
využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů
právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování
může představovat.
Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí,
že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí
zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný
jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí
o opravu.
Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění
svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:
• Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba
zpracování;
• zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní
důvod pro jejich zpracování;
• rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování
údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
• osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
• subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, založeném na oprávněných zájmech
správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů
občana.
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V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů
a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.
Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních
údajů občana z následujících důvodů:
• Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat
omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
• jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo
výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze
uchoval, avšak jinak nezpracovával);
• ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále
potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
• jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň
požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce
převáží nad zájmy subjektu údajů.
Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních
údajů, založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě
námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či
veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.
Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované
strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému
správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech,
kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá,
že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení tohoto Obecného nařízení.
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
www.uoou.cz
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