Obec Slatinice

Informace pro občany a obchodní partnery o GDPR

Vážení občané,
vzhledem k platnosti 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), zkráceně GDPR, a to od 25. května 2018, Vás informujeme o postupu obce
při každodenním provozu tak, aby bylo zajištěno dodržení všech práv a povinností, které
z nařízení EU vyplývají.
Činnost v obci se řídí vnitřními řídicími dokumenty, které pokrývají mimo jiné i problematiku
GDPR. Cílem je bezpečnost osobních údajů občanů, zastupitelů a zaměstnanců úřadu
a rovněž bezpečnost osobních údajů obchodních a jiných partnerů obce. Ve smyslu GDPR
je obec správcem osobních údajů a může s nimi nakládat pouze pokud splňuje zákonné
podmínky, a to v případě, že
•
•
•
•
•
•

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů;
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
jiné fyzické osoby;
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud
je subjektem údajů dítě.

Subjekt osobních údajů má právo od obce obdržet ve formě potvrzení dle čl. 15 GDPR
následující informace o jejich zpracování:
a) účel, příp. účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, pak
kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto
zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu
údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému
v čl. 22 odst. 1 a 4, a v těchto případech rovněž informace týkající se použitého
postupu, jeho významu a předpokládaných důsledků takového zpracování osobních údajů
pro subjekt údajů.

•

•

Ve většině případů, kdy obec zpracovává osobní údaje občanů, se jedná o plnění
právní povinnosti obce (plnění požadavků zákona, nařízení vlády apod.), případně
o plnění smluv.
Pokud obec nabízí občanům služby, které neplynou z jejích zákonných povinností,
např. dodávku pitné vody z veřejného vodovodu, využívání veřejné splaškové
kanalizace a čističky odpadních vod apod., pak obec se zájemcem o tuto službu
uzavírá smlouvu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zpracování jeho osobních
údajů je v souladu s GDPR nezbytné pro splnění této smlouvy.

Ve Slatinicích 25. 5. 2018

Bc. Ondřej Mikmek
starosta obce

