Obec Javorek

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
občané a další osoby vstupující do vztahů s obcí
Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá a proto jsme vytvořili tyto „Zásady ochrany
osobních údajů“, které slouží k Vašemu informování o zpracování Vašich osobních údajů. Při
zpracování osobních údajů se řídíme platnými 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 „obecné nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů (dále jen „zákon“).
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Obec Javorek, se sídlem Javorek 57, IČ: 00599441 (dále jen
„obec”).
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů byla jmenována Irena Hubáčková a lze ji
kontaktovat prostřednictvím emailu: hubackova.gdpr@seznam.cz, tel. 773 775 815.
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Obec zpracovává osobní údaje občanů, obyvatelů starších 15 let, zákonných zástupců dítěte,
vlastníků nemovitostí, opatrovníků, poplatníků poplatků, plátce poplatků, účastníků řízení,
fyzických osob, zástupců právnických osob, pronajímatelů, nájemců, žadatelů a příjemců
dotace z rozpočtu obce, uchazečů o veřejnou zakázku, zástupců orgánů státní správy a
kontrolních orgánů, zástupců poskytovatele dotace, žadatelů, svědků a ověřujících osob,
voličů, kandidátů, petentů, zmocněnců a členů okrskové volební komise, zastupitelů, členů
výborů a komisí, uživatelů obecní knihovny, účastníků obecní akce, smluvních partnerů,
dodavatelů, dárců, příjemců daru, stěžovatelů, adresátů, odesílatelů, popř. dalších osob
v rámci své činnosti. Jedná se pouze o takové údaje, které potřebujeme pro účely naplňování
své činnosti. Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří:
-

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, adresa
bydliště (trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, místo pobytu), sídlo firmy,
IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, podpis;

-

kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa;

-

ostatní údaje vedené v informačních systémech státní správy: rodinní příslušníci, státní
příslušnost, státní občanství, omezení způsobilosti, oprávněná osoba, údaje o
opatrovníkovi, číslo dokladu totožnosti;

-

další osobní údaje, jejichž zpracování nám ukládají právní předpisy v souvislosti
s vykonáváním naší činnosti, jako je například: volební právo a jeho případné omezení.

Uvedený rozsah osobních údajů je maximální a závisí na vykonávané agendě nebo činnosti.
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Proč osobní údaje zpracováváme? Účel a právní důvody zpracování údajů.
Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme za účelem zajištění výkonu těchto agend a
činností obce: evidence obyvatel, místní poplatky, odpadové hospodářství, správní řízení,
hospodaření obce (správa majetku, veřejné zakázky, nájemní vztahy, ostatní soukromoprávní
vztahy, dotace, účetnictví, daně, ekonomická agenda, profil zadavatele), evidence domů,
stavební řízení a územní plánování, CzechPoint a základní registry, ověřování, přístup
k informacím dle zákona o svobodném přístupu k informacím, volby, činnost zastupitelstva,
výborů a komisí, vztahy s veřejností a prezentace obce (kronika, knihovna, webové stránky,
vítání občánků, jubilanti, obecní akce), krizové řízení, informace a posudky, stížnosti a petice,
ztráty a nálezy, uzavírání smluv, vedení spisové služby a zpracování pošty, finanční kontrola,
zabezpečení IT prostředí obce a organizace činností obce.
Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje
zpracováváme na základě právní povinnosti vyplývající zejména z těchto zákonů:
-

zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
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-

zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách (knihovní zákon)
zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
popř. dalších zákonů souvisejících s činností obce.

Zpracování provádíme také pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy. Jedná se například o nájemní vztahy (pronájem bytů), ostatní
soukromoprávní smluvní vztahy uzavřené podle občanského zákoníku, dotace podle zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a informování občanů formou zasílání SMS a
emailů (infokanál). V tomto případě je zpracování prováděno za účelem správy našich
smluvních závazků a ochrany práv plynoucích ze smlouvy.
Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena. Na základě tohoto právního titulu
zpracováváme osobní údaje pro vedení webových stránek, vítaní občánku, gratulace
k jubileím a významným životním událostem a pořádání obecních akcí. V tomto případě máte
právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
Některá zpracování provádíme za účelem naplnění našich oprávněných zájmů. Jedná se
například o vedení evidencí a kontaktních seznamů pro zajištění organizačních činností obce,
správu úhrad a finančních toků, evidence pohledávek, evidence majetkoprávních poměrů obce
a prokazování majetkových práv, příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce ve věcech
finančních a majetkových a hájení dobrého jména a pověsti. V tomto případě máte právo
vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
Pokud nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích právních titulů, můžeme
zpracovávat Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu. Zpracování osobních údajů na základě
souhlasu téměř nevyužíváme a může k němu docházet pouze zřídka. Udělení souhlasu je
dobrovolné a daný souhlas můžete kdykoliv odvolat a my zpracování neprodleně ukončíme.
Komu osobní údaje předáváme?
Osobní údaje mohou být předávány příjemcům nebo zpracovatelům. V případech, kdy to
vyžadují právní předpisy, jsou osobní údaje předávány orgánům veřejné moci, kontrolním
orgánům, správcům informačních systémů veřejné správy, orgánům finanční správy,
krajskému úřadu, obci s rozšířenou působností (ORP), záchranným složkám, popř. místním
humanitárním organizacím, účastníkům řízení, členům okrskové volební komise, Státní
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volební komisi, Státnímu oblastnímu archivu, popř. dalším příjemcům, kteří pro nás zajišťují
některé činnosti, jako jsou například poskytovatelé odborných služeb, daňoví poradci, znalci a
dále poskytovatelé dotací, poskytovatelé právních služeb jako jsou advokáti, notáři a také
exekutorům, orgánům činným v trestním řízení, soudům a pojišťovnám. S Vašimi osobními
údaji v žádném případě neobchodujeme, nepředáváme je třetím osobám za účelem přímého či
nepřímého marketinku a ani do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je potřebná pro účely, pro které byly
shromážděny. Obvykle se jedná o dobu stanovenou právními předpisy, spisovým řádem a
skartačním plánem anebo po dobu trvání Vašeho souhlasu.
Jaká jsou Vaše práva?
Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit tato práva:


Právo na přístup - subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o
zpracování jeho osobních údajů.



Právo na opravu - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu
opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování
má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
dodatečného prohlášení.



Právo na výmaz - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu
vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů
stanovených obecným nařízením.



Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo, aby správce omezil
zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením.



Právo vznést námitku proti zpracování - subjekt údajů má právo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje
z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci,
kterým je obec pověřena anebo z důvodu oprávněných zájmů svých či třetí strany nebo
pro účely přímého marketingu.



Právo na přenositelnost údajů - 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 bránil, a to v
případech stanovených obecným nařízením.



Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování –
správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.



Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud je
zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů
poskytnutém subjektem údajů, má subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat.
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Právo podat stížnost dozorovému úřadu – pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo
k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo
podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro
ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva můžete uplatnit
1.
2.
3.
4.
5.

osobně – v sídle obce
poštou na adresu sídla obce
e-mailem: obec.javorek@email.cz
2-elektronickým podáním: ID datové schránky: 5bnb8fp
telefonicky na tel. čísle: 724 135 453

Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto
dokumentu.
Lhůta na zpracování žádosti
Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze
ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu,
o čemž Vás budeme informovat, včetně důvodů prodloužení. Veškerá sdělení a vyjádření
k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně, pouze pokud by žádost byla zjevně
nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat
přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací.
Datum účinnosti
Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25. 5. 2018

5

