OBEC STRÁŽ NAD NISOU
Schwarzova 262, 463 03 Stráž
, nadBBeNisou
B

Schwarzova262

Poučení o zpracování osobních údajů
č. 1 ze dne 24. 5. 2018
Správce osobních údajů:
Obec Stráž nad Nisou
Sídlo: Schwarzova 262, 463 03 Strž nad Nisu
IČ: 00671916
Zastoupená: Danielou Kysilkovou, starostkou
kontaktní e-mail: podatelna@straznnis.cz
(„Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů („Pověřenec“)
Kontaktní údaje:
jméno: Mgr. Petra Pavelková
e-mail: dpo@straznnis.cz

Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a s
účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás
tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost a plnění právní
povinnosti („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, datum
narození, adresa, v některých případech rodné číslo, pohlaví, číslo identifikačního dokladu případně údaje pro komunikaci
smluvních stran (e-mailová adresa, telefonní číslo).
Správce Vás informuje, že osobní údaje budou zpracovávány pro účely:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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Spisová služba
Petice
Stížnosti
Žádosti o informace
Souhrnná stanoviska
Legalizace
Obecně prospěšné práce
Oznámení veřejného shromáždění
Vedení stálého seznamu voličů
Výpis z centrálních registrů
Evidence obyvatel
Rušení trvalého pobytu
Výběrové řízení na obsazení pracovních míst
Osobní spisy a dokumenty - zaměstnanci
Evidence čestných prohlášení podle Zákon o střetu zájmů
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19)
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21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
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39)
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Veřejnoprávní smlouvy na dotace
Darovací smlouvy
Místní poplatky – předpis
Vymáhání pohledávek z přenesené působnosti
Vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti
Kácení dřevin rostlých mimo les
Nemovitosti – smlouva kupní, směnná, darovací
Věcná břemena
Návrh na vklad do KN
Smlouvy nájemní, pachtovní, výpůjčky
Smlouvy o smlouvách budoucích
Smlouvy o nájmu hrobových míst
Korespondence se soudy a notáři
Smlouvy o odpadech
Pečovatelská služba – smlouva
Žádost o poskytnutí nájmu bytu
Smlouva o nájmu bytu, předpisy a účet plateb spojených s užíváním bytu
Zvláštní příjemce důchodu
Knihovna – půjčování – přihláška čtenáře
Sběrný dvůr – provoz
Plánovací smlouva
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů
Vedení obecní kroniky
Foto a video dokumentace – Web, nástěnky, propagační materiály
Agenda Mobilní rozhlas,

a to na základě Právního důvodu zpracování. Správce nezpracovává osobní údaje nad rámec zákonem daného rozsahu,
pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení
všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Správce Vás informuje, že bude pořizovat a používat fotografie, časově omezené videozáznamy a audiozáznamy během
akcí pořádaných obcí (např. zájezdy, oslavy jubileí, vítání občánků, sportovní akce, výstavy a slavnosti), bez souhlasu se
zpracováním osobních údajů a bez souhlasu se zachycením podobizny člověka v souladu s § 89, zákona 89/2012 Sb.
(občanský zákoník) a v souladu s Nařízením GDPR formou reportážních fotografií nebo záznamů zejména v těchto
případech:
●
●
●
●
●
●
●

zpravodajské účely (zveřejňování ve Strážském občasníku a na webových stránkách obce)
pro účely vedení obecní kroniky
pro umělecké účely, akademickou nebo literární činnost;
dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení;
přiměřeným způsobem pro nekomerční propagační účely a prezentaci obce;
dokumentace aktivit financovaných z veřejných prostředků nebo dotací;
zpracování vědeckých, diplomových a podobných prací.

Fyzická osoba má právo požadovat bezodkladné zablokování či odstranění informace, fotografie či záznamu týkající se
jeho osoby, který zveřejňovat nechce.
Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce osobních údajů kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má
Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich
osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou
pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se
Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.
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Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše osobní údaje příjemcům nebo
zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními
údaji než Česká republika.
Správce Vás informuje, že osobní údaje uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování, platnosti
smlouvy, pro účely archivace a v oprávněném zájmu i po skončení platnosti smlouvy po nezbytně nutnou dobu u Správce.
Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení
zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů (tj. získat od Správce osobních
údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí osobních údajů není povinností a že nedochází k automatickému
rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou
zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.
Správce sděluje, že máte právo na výmaz osobních údajů:








jestliže osobní údaje již nejsou potřebné pro Účel,
jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
jestliže vznesete námitky proti zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce
nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování,
jestliže osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
jestliže osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
jestliže osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány
ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo
vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro
vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno
na výslovném souhlasu.
Správce sděluje, že při porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a
svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
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