INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(GDPR)
Tímto prohlášením obec Budětice naplňuje právo subjektů osobních údajů na informace o
zpracování osobních údajů dle Nařízení 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“).

Správce osobních údajů

I.

Obec Budětice, se sídlem Budětice 47, 342 01 Sušice,
IČO: 00255289,
Datová schránka: p3pbxvx
Telefon: 376 596 234
E-mail: starosta@obecbudetice.cz
http://www.obecbudetice.cz
V oblasti osobních údajů se můžete obracet také na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

II.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Stanislav Marek
tel: 602 109 005, e-mail: stanislavmarek@seznam.cz

Osobní údaje

III.

Osobní údaj je dle GDPR jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě (tj. údaj, který umožňuje určit konkrétní osobu). Co je u jedné fyzické osoby osobním
údajem, protože je jasně identifikovaná, ještě nemusí být osobním údajem pro další fyzickou
osobu.
Osobními údaji jsou (nejčastěji):
















jméno
adresa
trvalé bydliště
doručovací adresa
pohlaví
věk
datum narození
místo narození
rodné číslo
osobní stav
zdravotní znevýhodnění
fotografický záznam
video záznam
audio záznam
e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje například jméno a firmu)


















IV.

telefonní číslo – soukromé i pracovní
IP adresa
různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského
průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a další
vzdělání
příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu
kulturní profil
údaje o rasovém či etnickém původu (národnost), NIKOLIV státní občanství
politické názory, NIKOLIV členství v politické straně nebo hnutí,
náboženské vyznání
filozofické vyznání
členství v odborech
zdravotní stav - údaje o tělesném nebo dušením zdraví, o poskytnutí zdravotních služeb
sexuální orientace
trestní delikty, pravomocná odsouzení
genetické údaje (DNA, RNA, krevní skupina, Rh faktor krve)
biometrické údaje (snímek obličeje, otisk prstu, snímek oční duhovky, snímek sítnice,
podpis, zabarvení hlasu).
Účely a právní důvod zpracování osobních údajů
Obec Budětice je správcem údajů, který zpracovává osobní údaje i zvláštní osobní údaje
především na základě zákona (viz tituly v čl. 6 odst. 1 GDPR, vyjma písm. a)) z důvodu výkonu
agend ve veřejném zájmu (veřejná správa v přenesené a samostatné působnosti), nebo z
důvodů právní povinnosti, či důvodu plnění smlouvy, kdy ke zpracování není potřeba souhlas
subjektu údajů. V menší míře zpracovává osobní údaje i na základě souhlasu subjektu údajů
(viz titul v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přehled vedených agend a důvod zpracování osobních
údajů je uvedený v „Katalogových listech agend obce Budětice“.

V.

Zdroje osobních údajů



přímo od subjektu údajů,



agendové informační systémy (např. registr řidičů, vozidel),



veřejně přístupné rejstříky a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík aj.)



osobní údaje získané v rámci správního řízení.

VI.

Příjemci osobních údajů



subjekt osobních údajů,



zákonný zástupce a zplnomocnění zástupci,



účastníci řízení, jejich zákonní zástupci a zplnomocnění zástupci,



orgány státu, nebo orgány samosprávných územních celků pro jejich úřední potřebu,



orgány veřejné moci,



osoby oprávněné nahlížet do konkrétních agend.

VII.

Doba uložení osobních údajů

Kritéria pro stanovení doby uložení osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem.
VIII. Práva subjektů údajů
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (viz GDPR Čl. 15)
Subjekt údajů má právo získat od správce informaci (potvrzení), zda-li jsou, či nejsou jeho osobní
údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a
zároveň má právo získat následující informace:
- účely zpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
- plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů,
- právo vznést námitku,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu,
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
- skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Správce předá subjektu údajů jakékoli detailnější informace či potvrzení (například konkrétně
spravované osobní údaje) na základě požadavku subjektu údajů. Pokud správce o fyzické osobě
žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem
zpracování osobních údajů ze strany správce.
Právo na opravu (viz GDPR Čl. 16)
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, avšak nemá
povinnost aktivně vyhledávat nepřesné údaje a tyto opravovat. Pokud se subjekt údajů domnívá, že
správce zpracovává jeho nepřesné údaje a upozorní jej na to, je povinností správce, pokud mu
subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí a opravu, či
doplnění provést.
Právo být zapomenut (viz GDPR Čl. 17)
Právo na výmaz (být zapomenut) je povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna
alespoň jedna podmínka:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody
pro zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle
článku 8 odst. 1 obecného nařízení.
Právo na výmaz se uplatní jen ve výše uvedených případech, nedává subjektu údajů možnost žádat
kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat
likvidaci veškerých osobních údajů.

Právo na omezení zpracování (viz GDPR Čl. 18)
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v těchto případech:

- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce
mohl přesnost osobních údajů ověřit,
- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o
omezení jejich použití,
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné
důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení
(archivace), zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z
důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
Právo na přenositelnost údajů (viz GDPR Čl. 20)
Subjekt údajů má možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se týkají subjektu a
jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo
předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt
údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
Pro přenositelnost údajů musí být splněny dvě podmínky:
- musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu nebo smlouvě, a
- zpracování se provádí automatizovaně.
Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku (viz GDPR Čl. 21)
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je správce pověřen,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro
účely přímého marketingu nebo profilování. V postavení obce Budětice jako správce údajů
nedochází k marketingu, automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo profilování.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu (viz GDPR Čl. 77)
Každý subjekt údajů má možnost podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že
zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.
IX.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Správce údajů obec Budětice nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním
organizacím.
V Buděticích 11. 12. 2019

