INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dle čl. 13 a čl. 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Město Žďár nad Sázavou zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (dále obecné nařízení).
Město Žďár nad Sázavou je správcem (v některých případech i zpracovatelem) osobních
údajů.
Kontaktní adresa správce:
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČO 00295841
telefon: +420 566 688 111
ID datové schránky: ybxb3sz
e-mail: posta@zdarns.cz

Město Žďár nad Sázavou (dále město) na základě povinnosti uložené obecným nařízením
jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného
nařízení a je kontaktní osobou pro subjekty údajů při řešení dotazů, požadavků nebo žádostí
ohledně ochrany osobních údajů.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Věra Skřivánková
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Telefon +420 566 688 336,
ID datové schránky: ybxb3sz
e-mail: poverenec@zdarns.cz

Město jako správce osobních údajů subjektů údajů zpracovává tyto osobní údaje zejména
pro účely:
a) výkonu státní správy
b) výkonu samosprávy
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
d) zajištění interních procesů
e) komunikace s občany

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu na
základě splnění právních povinností, které se na město vztahují a dále na základě splnění
úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je město pověřeno.
Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi
městem a subjekty osobních údajů.
Město na základě svého oprávněného zájmu a za účelem ochrany svých práv a právem
chráněných zájmů zpracovává osobní údaje subjektů údajů zaznamenané v kamerovém
systému úřadu. Oprávněný zájem města spočívá ve snaze zajistit efektivně bezpečnost,
ochranu osob a majetku, ochranu před krádežemi, prevencí proti vandalismu. V souvislosti
s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále
město ve svém oprávněném zájmu některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců
a členů orgánů města.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou pro každý účel zpracování různé.
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu
subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev
vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv
odvolat.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům,
úřadům či institucím není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt
údajů neudělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na
jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či
oprávněných zájmů subjektů údajů.
K předávání osobních údajů do zahraničí nedochází.
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která
je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje
zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním
plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů a v souladu s obecným nařízením má subjekt
údajů právo:


požadovat umožnění přístupu k osobním údajům



požadovat opravu nepřesných osobních údajů



požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování



požadovat přenositelnost osobních údajů



kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů



podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz).

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu
s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva může subjekt údajů uplatnit u města Žďár nad Sázavou následujícími způsoby:


písemně na adrese města



v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným
elektronickým podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu města



v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele



osobním předáním písemné žádosti na podatelně města, podmíněným identifikací
žadatele dle občanského průkazu nebo cestovního dokladu ověřeného pověřeným
zaměstnancem města

Definice pojmů:


„osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.



„subjekt údajů“ je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.



„zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s
osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.



„správce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování
osobních údajů.



„zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

