O BECN Í ÚŘAD
TUK LA TY
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ fyzických osob-občanů
Obecní úřad Tuklaty, IČO: 00235822, se sídlem Na Valech 19, 250 82, Tuklaty (dále jen „obecní úřad“),
jakožto správce osobních údajů, tímto informuje občany – fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“) o
způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů ze strany obecního úřadu jako orgánu územní
samosprávy a orgánu veřejné moci, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním
jejich osobních údajů obecním úřadem.
Obecní úřad zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 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“) a dále v souladu s relevantními právními předpisy České republiky v oblasti
ochrany osobních údajů.
Obecní úřad shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely
a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.
Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
Obecní úřad získává osobní údaje výhradně ze základních registrů v souladu se zákonem č. 111/2009
Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Obecní úřad zpracovává takto získané osobní údaje výhradně pro výkon činností orgánu územní
samosprávy a orgánu veřejné moci.
Obecní úřad uchovává osobní údaje po dobu stanovenou obecně závaznými předpisy České republiky
včetně skartační lhůty.
Získání a zpracování osobních údajů nad rozsah a účel uvedený výše vyžaduje souhlas subjektu údajů.
Zpracovatelé a příjemci
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů krom obecního úřadu zpracovávány také
externími subjekty, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.
Obecní úřad nevyužívá žádného externího zpracovatele.
Obecní úřad informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím
subjektům, které disponují zákonným oprávněním vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
Obecní úřad dále předává osobní údaje správcům základních registrů v souladu se zákonem č.
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Práva subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
obecním úřadem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům
a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Obecní úřad 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 s poskytnutím takové informace.
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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 osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému,
je-li to technicky proveditelné.
V případě, že se subjekt údajů domnívá, že obecní 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 vznést námitku proti takovému zpracování.
Obecní úřad vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti,
informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.
Subjekt údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech
souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů a výkonem jeho práv podle GDPR.
Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na:
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel.
234 665 111.
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná
pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů (vč. kontaktních údajů):
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IČ: 272 44 784
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