GDPR - Informačnípovinnost správce
par|amentu
V souvis|osti
s Nařízením
Evropského
a Rady(EU)2016/679,
o ochraně
fyzickýchosob a zpracováním
vo|némpohybutěchto údajůa
osobníchúdajů,
ve znění
zrušení
směrnice95/46/Es(obecnénařízení
o ochraněosobníchúdajů),
pozdějších
předpisů(dá|ejen Nařízení
GDPR),si Vás dovo|ujemeinformovato
jak
tom, institucezpracovává
Vašeosobníúdaje.
1. Kdo spravujeVašeosobníúdaje
je:
SprávcemVašichosobních
údajů
obec Domoušice
|Č:
Adresa:
Telefon:
E-mai|ová
adresa:
|Ddatovéschránky:

..:00264 903
Domoušice
1o7,Psč439 68
+420415695 255,+4204I5 695 028
|n.cz
staiosta.domousice@
htybzte

2. Kdoje pověřencempro ochranuosobníchúdajů
organizace
je osoba určenáNařízením
Evropského
Pověřenecpro ochranuosobníchúdajů
par|amentu
kterýnám pomáháchránitVašeosobníúdaje'
a Rady(EU)201'6/679,
je:
pověřencempro ochranuosobních
Naším
údajů
lng. Petr Merunko
|Č:
Telefon:
E-mai|ová
adresa:
|Ddatovéschránky:

886127-41'
+42O605225 5255
nt.cz
merunko(oictkonzu|ta
92rastq

obrátit na pověřencepro ochranuosobníchúdajů?
3. Kdy se můžete
Pokud se domníváte,že zpracovávámeVašeosobníúdajeV rozporu s právními
předpisy,můžete
podatstížnost
u našehopověřencepro ochranuosobních
údajů.
4' Z jakéhodůvoduzpracováváorganizaceVašeosobníúdaje?
správci
osobníúdajejsouzpracovány
v rozsahu,v jakémje přís|ušný
subjektúdajů
poskyt|,a to v souvís|osti
čijinéhoprávníhovztahuse
s uzavřenímsm|uvního
jinak a zpracováváje v sou|adus
správcem,nebo kterésprávceshromáždi|
p|atnými
právními
předpisyčik p|něnízákonných
povinností
správce.
5. PředávámeVašeosobníúdajejiným subjektům?

Ano, Vašeosobníúdajepředávámev případě,ženám to uk|ádáprávnípředpis.
předávámeosobníúdajejen v případě,žeje to nutnépro
Soukromým
subjektům
povinnosti
(např.externíúčetní).
sp|nění
naší
6. Předávámeosobníúdajedo třetíchzemí?
unii)nepředáváme.
osobníúdajedo třetíchzemí(zemímimoEvropskou
7' Po jakou dobu budouVašeosobníúdajeu|oženy
v našichevidencích?
Vaše osobníúdajebudou v našichevidencíchu|oženypo dobu stanovenou
vnitřními předpisy organizace,příp. po nezbytně nutnou dobu dIe účeIu
zpracování.
práva?
8' Jaká máte vůčinám, jako správcimýc{rosobníchúdajů;
požadovat,
Kdykolivod nás můžete
abychom:
/ vám umožni|i
přístupk Vašimosobnímúdajům
r' opravi|iVašeosobníúdaje,kterénejsoupřesné
/

vymaza|iVašeosobníúdaje(v případě,žejsou sp|něnypodmínkyuvedenév
případně
č|ánku
17 NařízeníGDPR),
omezilijejichzpracování.

právo na přístupk osobnímúdajům?
9. V čemspočívá
r' Můžetenás požádat,abychomVám sdě|i|i,zda zpracovávámeVašeosobní
údaje.
/

Můžetenás požádato přístupke' zpracovávanýmosobnímúdajůma o
informaceo zpracování
těchtoúdajů.

/

osobníchúdajů.
Můžetenás požádato poskytnutí
kopiezpracovávaných

jinéhoosoby?
10. Můžetepožádato přístupk osobnímúdajům
požádatpouzeo přístupke svýmosobnímúdajům.
Pokudchcetepožádat
Můžete
jinéosoby,musítemítod níplnoumoc.
o osobníúdaje
11' Jakýmzpůsobemmůžete
takovoužádostpodat?
PřijímámeŽádost o informacejak v |istinnépodobě, tak i žádostpodanou
elektronickou
formou.
přijetížádostije ověřenítotoŽnostižadatele.Toto ověřenížadate|eje
Součástí
protineoprávněnému
pro ochranuosobních
údajů
žadate|e
zpřístupnění
nezbytné
Způsobyověřenítotožnosti:
těchto osobníchinformací.
/

Přijetídatovouschránkouz datovéschránkysubjektuúdajů
r' Přijetí prostřednictvíme-podateIny,kde podání je podepsáno platným
podpisem
kvaIifikovaným
eIektronickým

/ Žádostjepodepsánaověřenýmpodpisem(úřad,notář)
r' Jinýzpůsobověřenínenípřípustný.
12. Do kdy mi poslrytneteodpověd?
o přijatýchopatřeníchVás budeme informovatzpravid|ado jednoho měsíce.V
případech
některých
s|ožitých
všakmůžeme
Ihůtuprod|oužit.
13. Ko|iktaková žádoststoií?
je bezp|atná.Nicméněv odůvodněných
případech
Tato žádosta její vyřízení
požadovat
(např.cenu přenosite|ného
disku,
můžeme
náhraduněkterýchnák|adů
na kterém Vám je poskytnut seznam všech osobních údajů,které o Vás
zpracováváme).
a chtě|bych ho odvolat.
14. Da|jsem souhlasse zpracovánímosobníchúdajů
pak
některýchVašichosobníchúdajů,
Pokud udě|ujetesouhlasse zpracováním
zákonnostzpracování
máte právokdyko|isouh|asodvo|at.Tímvšaknenídotčena
osobníchúdajůzaIoženána souhIasuudě|enémpřed jeho odvo|áním.To
je |egá|ní.
znamená,žezpracování
osobních
údajů
do odvo|ánísouh|asu
15. co máte konat,pokud se domníváte,ženezpracovávámeVašeosobníúdaje
správně?
V takovémpřípaděse můžete
obrátit na našehopověřencepro ochranuosobních
u dozorovéhoorgánu,kterýmje:
údajůnebo máte právo podatstížnost
Úřad pro ochranuosobníchúdajů
Adresa:
Pplk.Sochora27,17000 Praha7,
+420234665 111 (ústředna),
Te|efon:
+420234665 444
Fax:
posta@uoou.cz
E-mail:
qkbaa2n
|Ddatovéschránky:
Www.uoou.cz
Webovéstránky:

