Informace o zpracování osobních údajů – informační
memorandum pro veřejnost
Správce údajů Město Nejdek informuje na základě Čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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 „Obecné nařízení“) občany (dále jen „subjekty
údajů“) o shromažďování osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány
pouze v nezbytném rozsahu a na základě příslušných právních předpisů.

I.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek
IČ: 00254801
ID Datové schránky: b56bu3f
telefon: +420 353 240 111 (ústředna)
email: meu@nejdek.cz
www.nejdek.cz

II.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Robert Pecka
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolínská 661/4
186 00 Praha 8
telefon: +420 731 584 256
email: gdpr@moore-czech.cz

III.

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů zpracovává osobní údaje občanů (subjektů údajů) vždy na zákonném základě,
za účelem výkonu příslušné agendy v rámci plnění svých právních povinností v oblasti státní
správy či samosprávy. Ke zpracování osobních údajů subjektů údajů dochází dále na základě
uzavření smlouvy, na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů a v rámci
oprávněného zájmu. Přehled zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů jsou evidovány
v Záznamech o činnostech zpracování osobních údajů subjektů údajů dle obecného nařízení.

IV.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu vyplývající ze zvláštních právních
předpisů. Lhůty uchovávání osobních údajů jsou vedeny dle příslušných právních předpisů
včetně interních a data jsou uchovávána po dobu nezbytně nutnou vyplývající ze spisového a
skartačního řádu.
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V.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze oprávněnými zaměstnanci správce, kteří mají
povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, popř. smluvními partnery, kteří jako
zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje. Smluvní partneři města mají povinnost zajistit
vhodné technické a organizační opatření, tak aby nemohlo dojít k protiprávnímu jednání vůči
zpracovávaným osobním údajům.
Město Nejdek je povinno, na základě platných právních předpisů, některé osobní údaje
předávat i jiným orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení
v souvislosti se správním, trestním či občanský soudním řízením.

VI.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce údajů na základě Čl. 5 a Čl. 13 Obecného nařízení tímto informuje subjekt údajů o
jeho právech přiznaných mu Obecným nařízením:
a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům – Čl. 15 Obecného nařízení
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou
či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům
a k následujícím informacím:
- 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 týkajících
se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto
zpracování;
- 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.
Předmětem práva na přístup k osobním údajům je právo subjektu údajů získat od správce
potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Správce předá subjektu údajů
informace či potvrzení na základě požadavku. Pokud jsou osobní údaje subjektu údajů
zpracovávány má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat
informace uvedené v Čl. 15 Obecného nařízení. V případě, že správce o subjektu údajů žádné
informace nezpracovává, poskytne se informace i o této skutečnosti (tj. osobní údaje tazatele
nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce). S tímto právem souvisí i
právo získat kopii osobních údajů (za podmínky, že nesmějí být nepříznivě dotčena práva a
svobody jiných osob).
b) právo na opravu a doplnění – Čl. 16 Obecného nařízení
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní
údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na
doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
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Pokud správce údajů takovou žádost obdrží, musí vyvinout adekvátní činnost, aby žádost
subjektu údajů prověřil a případně osobní údaje opravil či doplnil. Pro správce údajů nevyplývá
povinnost aktivně vyhledávat nepřesné údaje a tyto opravovat (např. formou ročního obesílání
subjektů údajů s žádostí o revizi osobních údajů).
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“) – Čl. 17 Obecného nařízení
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,
které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného
odkladu vymazat, pokud je splněn jeden z těchto důvodů:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
- subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, 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.
Právo na výmaz se uplatní je ve výše uvedených důvodech. Právo na výmaz není absolutním
právem, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání
osobních údajů. Nelze v rámci výkonu práva na výmaz žádat o vymazání všech osobních
údajů např. při skončení pracovního poměru, jelikož se na správce údajů vztahují povinnosti o
dalším uchování osobních údajů, a to na základě jiných právních předpisů (např. daňových,
účetních, archivačních atd.).
d) právo na omezení zpracování – Čl. 18 Obecného nařízení
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:
- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
mohl správce přednos osobních údajů ověřit;
- je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho
žádá 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 je na osobní údaje aplikováno omezení zpracování, lze je zpracovávat pouze se
souhlasem subjektu údajů (s výjimkou jejich uložení) nebo pro určení, výkon nebo obhajobou
právních nároků a z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby. Toto právo
nalezne uplatnění např. tehdy, pokud je z důvodu chybného zadání emailové adresy
doručována emailová korespondence jiné osobě a tato osoba namítá nepřesnost osobních
údajů, tj. emailové adresy. Správce je povinen do doby, než se nepřesnost odstraní, omezit
zpracování chybné emailové adresy a nezasílat nesprávnému příjemci emailovou
korespondenci.
e) oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo
omezení zpracování – Čl. 19 Obecného nařízení
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Společné ustanovení uvedené v tomto článku se týká práv subjektu údajů, kdy správce
oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy,
výmazy osobních údajů či omezení zpracování (čl. 16 až 18 Obecného nařízení-viz. výše).
Výjimkou z této povinnosti jsou případy, kdy se provedení ukáže jako nemožné či jeho
provedení vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích,
pokud to subjekt údajů požaduje.
f) právo na přenositelnost údajů – Čl. 20 Obecného nařízení
Toto právo umožňuje subjektu údajů za určitých podmínek získat osobní údaje, jež poskytl
správci a které se ho týkají a tyto údaje předat jinému správci (i prostřednictvím původního
správce), aniž by tomu původní správce bránil. Osobní údaje musí být ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu. Podmínky k aplikaci tohoto práva jsou:
- musí jít o zpracování založené na souhlasu subjektu údajů či smlouvě, a
- zpracování se provádí automatizovaně.
g) právo vznést námitku – Čl. 21 Obecného nařízení
Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej
týkají a které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (čl. 6 odst. 1 písm. e)),
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.
Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro
zpracování. Tyto důvody převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
h) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování – Čl. 22
Obecného nařízení
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní či obdobné účinky.
Jedná se o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovaným postupem
bez lidského zásahu.
Město Nejdek, jakožto správce údajů, neprovádí automatizované individuální rozhodování či
profilování.
i)

Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového orgánu – Čl. 77 Obecného
nařízení

Základním prostředkem, který může subjekt údajů využít, v případě, že se domnívá, že
zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s Obecným nařízením, je podání stížnosti u
dozorového orgánu místně příslušného podle bydliště, výkonu zaměstnání subjektu údajů či
podle místa, kde k údajnému porušení mělo dojít.
j)

Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu – Čl. 78 Obecného
nařízení
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Každá fyzická nebo právnická osoba má právo na účinnou soudní ochranu proti právně
závazném rozhodnutí dozorového úřadu, které se jí týká. Toto právo se však nevztahuje na
opatření dozorového úřadu, která nejsou právně závazná (např. stanoviska či poradenství).

VII.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM
MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM

Město Nejdek informuje občany a návštěvníky města, že pro zajištění obecného pořádku je na
území města instalován a provozován městský kamerový systém (dále jen MKS), který
spravuje Městská policie Nejdek, nám. Karla IV. 240, Nejdek. Informace o monitorování města
pomocí MKS je dále umístěna na hlavních příjezdových komunikacích do města.
Město Nejdek zpracovává osobní údaje prostřednictvím MKS, kdy záznamy jsou uchovávány
po dobu 14 kalendářních dní. Záznamy z MKS jsou využívány pouze k řešení protiprávního
jednání či jiného bezpečnostního incidentu a v případě potřeby jsou předány orgánům činným
v trestním řízení.

VIII.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VEŘEJNÝCH
AKCÍCH, KTERÉ POŘÁDÁ MĚSTO NEJDEK

Město Nejdek informuje občany a návštěvníky města, že při veřejných akcích pořádaných
městem mohou být pořizovány audio, video a foto záznamy za účelem propagace města.
Takto pořízené záznamy mohou být zveřejněny na webových stránkách města a ostatních
propagačních materiálech.

IX.

DOZOROVÝ ÚŘAD

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) podle § 54 odst. 2 zákona o zpracování osobních
údajů, zejména dozoruje dodržení povinností při zpracování osobních údajů, přijímá podněty
k zahájení dozoru nad zpracováním osobních údajů a stížností na porušení povinností při
zpracování osobních údajů, poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.
Kontaktní údaje:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel: 234 665 111
www.uoou.cz
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