GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
nebolí
obecné nařízení o ochraně osobních údajů(angl.GeneralData Protection Regu1ation
GDPR) je nová revolučnílegislativa EU, kierá výazně zvýšíochranu osobních údajů
občanů.

Správce osobních údajů:

obec fUhřice
síďo : Uhřice 84,768 33 Morkovice - Slížany
e-mail : obec@obecuhrice.cz
datová schránka : sa3j6d

tČo:aO2B7B57

Jaká je odpovědnost správce?

v rámci
Jako správce obec jsme odpovědní za veškerá zpracování Vašich oscbních údajů
o
informaci
o
některů agendy obc!. Dá1e vý1zujeme Vaše žádosti (např. o opravu, ťymaz,
jak a proč s vašimi
Vašich osobních údajích),námitky a poskytujeme Vám informace o tom,
osobními údaji nakládáme.
o řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřenc€ pro ochranu osobních údajů:
Titul, jméno a příjmení: Pavlína Rósslerová
gdpr@hanackwenkov.cz
E-mailová adresa :
+ 428 606 547 973
Číslotelefonu:

K

čemu je mi pověřenec?

Na pověřence Se také můžeteobracet s jakýmikoiiv dotazy, podněty a požadavky na
uptatnrni Vašich práq které se týkají přímo Vašich osobních údajůpoužívaných v rámci

nlkteré agendy.r,, ób.i, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spoiu s
doporučením,jak je rósit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je
váianý mlčenlivo'ií. dod.žu;ó arivarnost i o stíŽnostech. odpovědny za výízeníVašich
dotazů, podnětů, námitek a požadavkůje však výhradně Samotný správce'

Jaká jsou Vaše práva?
Dotázat se' zda se zpracovávají, a žádat o jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15
obecného nařízeníEU o óchraně osobních údajůč.2OL6l679, dále používámezkratku oN).
V případě, Že Váš poŽadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo
n.při*ěř"ný zejmtna opakov*ý rl Řrátké době, můžemepožadovat úhradu přiměřených
]_.

nái<ladů. Zjóvně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžemetéžodmítnout.

sqich osobních údajů,pokud jsou nepřesné, požadovat jejich v5rmazání'
omezili
pokud se zpracovávají neoprávněně, á póž.do.'ut, abychom jejich zpracování
(podrobněji č1. 16, L7 a18 oN).
2. Požadovat opravu

ve veřejném
Dále v případech, kdy zpracování probítrá proto, že tím piníme náš úkol
(č1' 6 odst' 1 písm' e) oN)
zájmu nebo při výkonu veřejné mocí, kteým isme pověřeni
písm. f) oN), máte právo podat proti
anebo lŠrůlinašemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1
tomuto zpracování tzv- námitku (podrobnějí č1' 21 oN)'

3.

vztahující
Dáie máte právo se o zpracování sr1ých osobních údajůdozvědět in{ormace,
zveřejňujeme'
se k jednotliví/m agendám 1,,riretům zpracování"), které zároveň

4.

jste nám udělil souhlas
Pokud je zpracování Vašich osobních údajůzaloženo na tom, že
kdykoliv
( č1. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) oN), máte právo tento souhlas
zprávu' v níž
odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na e-ňail: obec@obecuhrice'cz zašlete
zaslat i listinnou zásilkou na
uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéžmůžete
naši adresu, uvedenou ná začátku tohoto texfu, nebo podáte osobně'

5.

na sebe se
Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke sr1im osobním údajům
nejprve ověřit Vaši
musíte identifikovat a uvést kontakt, piotože zpravidla budeme muset
prokazujícímVaši
totožnost. V1zřízení urych}íte' pokuď se n" ná' obrátíte způsobem
podpisem_ nebo
totožnost, jako je datóvá schránka, e-mail s uznávan:fun elektronickým
osobně s
listinné podání s ověřením podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte

6.

průkazem totožnosti.

máte
Pokud nebudete spokojení s výízenímdotazu, požadavku nebo podnětu správcem,
je
vhodné
ďe vŽdy
právo podat ,tilrro'i k Úřadu pro ochranu osobních údajů.Předtím
na to, zda s
právě
dohlížet
pro3"arrut problém s pověřencem' Jetro úkolem je především
vaíimi riaáii pracujeme řádně a neponršujerne Vaše práva.

7.

