Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

I. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Správce osobní údaje
zpracovává:

·

·

plnění právní povinnosti správce,

·

plnění smlouvy,

·

plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

·

oprávněný zájem Správce či třetí strany
souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

II. Jaké kategorie osobních údajů Správce zpracovává?
Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:
• identifikační údaje osoby – osobní údaje, díky kterým dokáže správce jednoznačně
identifikovat subjekt údajů, např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození,
adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného
obdobného dokumentu), podpis; u podnikající fyzické osoby také daňové identifikační číslo,
IČO, adresu sídla.
• kontaktní údaje osoby – údaje, díky kterým může správce kontaktovat subjekt údajů. Jedná
se zejména o telefonní číslo, e-mailovou adresu, ID datové schránky, kontaktní adresu.
• další osobní údaje vymezené zvláštními právními předpisy – další osobní údaje, jejichž
využití se váže vždy ke konkrétnímu účelu zpracování – ke konkrétní agendě

III.Jakým způsobem Správce zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Správce disponuje
technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna
ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich
ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím
IV. Po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány / uloženy?
Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených
spisovým a skartačním řádem Správce. Po uplynutí skartačních lhůt jsou osobní údaje buď
skartovány, nebo předány k archivaci.
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V. Jaké jsou oprávněné zájmy Správce pro zpracování osobních údajů?
V některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a
právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů.
Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci
oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.
Příkladem zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu je provozování kamerového
systému v budově obecního úřadu.

VI. Z jakých zdrojů Správce osobní údaje získává?
Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.
Správce může získávat osobní údaje i od jiných subjektů než subjektu údajů, a to
v následujících případech:



na základě zmocnění stanoveného národním právem nebo právem Unie,
z veřejně dostupných zdrojů, zejm. informačních systémů veřejné správy nebo jejich
částí, které jsou veřejnými evidencemi.

VII.

Komu Správce osobní údaje poskytuje?

Správce poskytuje osobní údaje dalším subjektům pouze v případě, že je k tomu zmocněn
konkrétním právním předpisem. Příjemcem osobních údajů jsou zejména orgány veřejné
moci.

VIII.

Po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány / uloženy?

Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených
spisovým a skartačním řádem Správce. Po uplynutí skartačních lhůt jsou osobní údaje buď
skartovány, nebo předány k archivaci.
IX. Jaká práva má subjekt údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Uplatnit svá práva může subjekt údajů písemně s úředně ověřeným podpisem na adrese
Správce, elektronicky do datové schránky Správce, elektronicky se zaručeným elektronickým
podpisem nebo osobně u tajemníka úřadu na výše uvedené adrese Správce (u osobního podání
bude požadováno předložení průkazu totožnosti).
·

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo požadovat po Správci, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává
osobní údaje, které se ho týkají. Pokud Správce osobní údaje zpracovává, má subjekt údajů
právo tyto osobní údaje a informace o zpracování obdržet.
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Informaci ve stanoveném rozsahu (čl. 15 GDPR), případně kopii zpracovávaných osobních
údajů, vyhotoví Správce bez zbytečného odkladu, maximálně do 30 dnů, ve zvlášť složitých
případech až do 90 dnů od obdržení žádosti. Informace bude předána subjektu údajů
v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.
Poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany subjektu údajů docházelo ke
zneužívání tohoto práva, například prostřednictvím opakovaných žádostí uplatňovaných
krátce po sobě, je možné žádostem nevyhovět, případně za ně požadovat přiměřený poplatek
za vynaložené administrativní náklady.
·

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů může požádat o opravu osobních údajů, které se ho týkají, v případě, že jsou
nepřesné nebo neúplné. Po obdržení žádosti Správce bezodkladně omezí zpracování osobních
údajů do doby ověření jejich správnosti a provedení případné opravy.
Po ověření, případně opravení osobních údajů, Správce bezodkladně, maximálně do 30 dnů,
ve zvlášť složitých případech až do 90 dnů od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů o
tom, že byla ověřena správnost osobních údajů, případně provedena oprava, omezení
zpracování bude zrušeno a ve zpracování osobních údajů bude Správce dále pokračovat.
Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do
datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně
dohodnut jiný způsob doručení. Poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany
subjektu údajů docházelo ke zneužívání tohoto práva, zejm. pokud by žádosti byly zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, je možné žádostem nevyhovět, případně za ně požadovat
přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady.
·

Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů může požadovat po Správci, aby zlikvidoval jeho osobní údaje a dále je
neuchovával. Správce vymaže osobní údaje za následujících podmínek:
-

pokud je již nepotřebuje pro účel, za kterým je shromáždil

-

pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním
osobních údajů a subjekt údajů souhlas odvolá

-

pokud subjekt vznese námitku proti zpracování osobních údajů a při
posouzení vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje zájem subjektu údajů
nad zájmem Správce na zpracování osobních údajů

-

pokud Správce zpracovává osobní údaje protiprávně.

Správce nevymaže osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní
povinnosti nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je Správce pověřen, případně jsou-li splněny další podmínky z výjimky práva na
výmaz dle čl. 17 odst. 3 GDPR.
O provedení (neprovedení) výmazu informuje Správce subjekt údajů bezodkladně, maximálně
do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech až do 90 dnů od obdržení žádosti. Informace bude
předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky
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nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný
způsob doručení. Poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany subjektu údajů
docházelo ke zneužívání tohoto práva, zejm. pokud by žádosti byly zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, je možné žádostem nevyhovět, případně za ně požadovat přiměřený poplatek za
vynaložené administrativní náklady.
·

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů může požádat Správce, aby omezil zpracování osobních údajů, které se ho
týkají, a to v následujících případech:
-

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k
tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

-

zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a
žádá místo toho o omezení jejich použití

-

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt
údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

-

subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud
nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými
důvody subjektu údajů.

O omezení zpracování osobních údajů Správce bezodkladně, maximálně do 30 dnů, ve zvlášť
složitých případech až do 90 dnů od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů. Informace
bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové
schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně
dohodnut jiný způsob doručení. Poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany
subjektu údajů docházelo ke zneužívání tohoto práva, zejm. pokud by žádosti byly zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, je možné žádostem nevyhovět, případně za ně požadovat
přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady.
Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, Správce omezení neprodleně zruší. O
zrušení omezení bude Správce subjekt údajů dopředu bezodkladně informovat.
·

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů může toto právo uplatnit pouze v případě, že je zpracování osobních údajů
prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění
smlouvy. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.
·

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě právního
titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci. Jakmile Správce námitku proti zpracování obdrží, bez zbytečného odkladu
omezí zpracování osobních údajů subjektu údajů, jež námitku podal a námitku posoudí.
V rámci posouzení námitky musí Správce prokázat, že má pro zpracování závažné oprávněné
Telefon/fax: 315 782 172
E-mail: obec@drinov-melnicko.net, podatelna@drinov-melnicko.net
DS: tu6b519
www.drinov-melnicko.net
Bankovní spojení: 490110359/0800, 94-5011171/0710
IČO: 00236802

důvody, které převažují na zájmy a svobodami subjektu údajů – tzv. balanční test. V případě,
že Správce prokáže oprávněné důvody zpracování, je oprávněn osobní údaje dále
zpracovávat; pokud Správce oprávněné důvody neprokáže, musí zpracování osobních údajů
ukončit.
O výsledku řízení informuje Správce subjekt údajů bezodkladně, maximálně do 30 dnů, ve
zvlášť složitých případech až do 90 dnů od doručení žádosti. Pokud Správce prokáže
oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, informuje zároveň subjekt údajů o
ukončení omezení zpracování osobních údajů. Informace bude předána subjektu údajů
v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.
Poskytnutí informace je bezplatné, ovšem pokud by ze strany subjektu údajů docházelo ke
zneužívání tohoto práva, zejm. pokud by námitky byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené,
je možné jim nevyhovět, případně za ně požadovat přiměřený poplatek za vynaložené
administrativní náklady.
·

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním
souhlasu ztrácí Správce právní titul pro zpracování osobních údajů a subjektu údajů vzniká
právo na výmaz osobních údajů. Správce na základě uplatnění tohoto práva vyhledá a
zlikviduje všechny osobní údaje zpracovávané na základě odvolaného souhlasu.
·

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů se může obrátit na dozorový úřad se stížností, pokud se domnívá, tedy má
důvodné podezření, že při zpracování osobních údajů dochází k porušení GDPR.

X. Jaké jsou definice základních pojmů užívaných v oblasti ochrany osobních údajů?


osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby



subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;



správce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování
osobních údajů



zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce



příjemce - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty
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zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji
nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení



zvláštní kategorie osobních údajů – údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém
původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě
nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Ve Dřínově dne 21.5.2018
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