INFROMAČNÍ MEMORANDUM SPRÁVCE a
POUČENÍ O PRÁVECH OBČANŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení občané,
obec Polná na Šumavě Vás tímto v souladu s právními předpisy a v souvislosti 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 a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Nařízení GDPR) informuje o povinnostech správce a právech občanů při zpracování
osobních údajů:
Správce:
Název: Obec Polná na Šumavě
Sídlo: Polná na Šumavě 204, PSČ: 38229
zast.: starostou Jaroslavem Pavlíčkem
IČO: 04498356
DIČ: CZ04498356
e-mail:starosta@polnanasumave.cz
IDDS: pepfetp
/dále rovněž jako Správce/
Pověřenec:
Mgr. Jan Aulický,
Za Tiskárnou 327, 381 01 Český Krumlov
IČ: 66257972
e-mail: aulicky@akaulicky.cz
IDDS:v34uh2r6

Ochrana osobních údajů:
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem.
Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování
osobních údajů fyzických osob („občanů“, „subjektů údajů“) v rámci Obce Polná na Šumavě je
prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním;
musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou
proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Obec Polná na Šumavě zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších
subjektů údajů Obce Polná na Šumavě v rámci samostatné a přenesené působnosti. Osobní údaje
subjektů jsou tedy zpracovávány na základě povinností, uložených Správci zvláštními zákony,
případně též smlouvami. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje
povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou
povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů.

Důvod zpracování osobních údajů:

Obec Polná na Šumavě zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších
subjektů údajů Obce Polná na Šumavě v rámci samostatné a přenesené působnosti. Osobní údaje
subjektů jsou tedy zpracovávány na základě povinností, uložených Správci zvláštními zákony,
případně též smlouvami. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje
povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou
povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů.
Osobní údaje se zpracovávají z důvodu uložení zákonných povinností zákon nebo jiný právní
předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).
Obec Polná na Šumavě zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu
s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů,

Předávání osobních údajů jiným subjektům a úložní doba:
1. Osobní údaje se předávají jiným subjektů pouze v případech, ve kterých toto Správce
ukládá právní předpisy nebo podmínky dotačních titulů. Soukromým subjektům se
předávající osobní údaje pouze za účelem splnění povinností
předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např.
2. Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) se nepředávají.
3. Osobní údaje budou v evidencích uloženy po dobu stanovenou nezbytně nutnou podle účel
u pro jejich zpracování a za dalších podmínek vyplývajících z interních předpisů obce.
Jak zpracováváme osobní údaje
Zpracování osobních údajů Správcem OÚ je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je
pro občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování
těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými a jednoduchými
jazykovými prostředky. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto
osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva,
která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje
zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních
údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze
na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje
uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou
aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující
zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).

Správce OÚ, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů
a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedl vhodná
a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí opatření
pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní
údaje fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní
a tvořivý přístup a respektování pravidel systémů zabezpečení osobních údajů.
V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU
2016/679 (GDPR), provedl Město Dobříš nové posouzení vlivu všech zpracování na ochranu osobních
údajů, s cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost rizik. Při tomto posouzení zohlednilo
Město Dobříš povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik. Opatření k zabezpečení
systémů, informací, dat a osobních údajů a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření,
která Město Dobříš přijalo a průběžně zpřesňuje, aby zajistil soulad s Nařízením EU, jsou v této
souvislosti nově rozpracována v interních dokumentech a směrnicích Správce OÚ. Součástí těchto
opatření je i jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Důvod zpracování osobních údajů:
Osobní údaje se zpracovávají z důvodu uložení zákonných povinností zákon nebo jiný právní
předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu
územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.

Rozsah zpracování:
Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní
předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci
výkonu
územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.

Základní práva občanů
a) požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
Obec přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou
formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je
nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto
osobních informací.
Způsoby ověření totožnosti:
1. Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
2. Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným
elektronickým podpisem
3. Ověřením totožnosti na podatelně obce
4. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

Jiný způsob ověření Správce nepřipouští
b) požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a
vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
c) podat stížnost u dozorového úřadu- Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem: Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444,
Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail:
posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz
d)získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány,
e) znát následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci
nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména
příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po kterou
budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení
této doby;
f) poskytnutí kopie jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (Správce může účtovat
přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů)
g) právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se
ho týkají;
h) s přihlédnutím k účelům zpracování má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i
poskytnutím dodatečného prohlášení;
ch) právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud je
dán jeden z těchto důvodů: i) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány; ii) odvolal/a souhlas se zpracováním jeho osobních
údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; iii) vznesl/a námitky proti
zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování nebo vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; iiii) osobní
údaje byly zpracovány protiprávně; iiiii) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní
povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce
vztahuje.
i) právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování jeho osobních údajů nezbytné: i) pro
výkon práva na svobodu projevu a informace; ii) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje
zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce
vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, pokud by jím byl Správce pověřen; iii) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného
zdraví; iiii) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; iiii) pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků. V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo se obrátit na
pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovaný správcem (kontaktní údaje jsou na
webových stránkách správce).
j) Právo na soudní ochranu

