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ZÁKLADNÍ INFORMACE A POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) - GDPR
1. Správce:
Obec Dolní Pěna, Dolní Pěna 27, 377 01 Dolní Pěna, IČ 00512940
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jitka Vacíková
kontaktní údaje –telefon: 608 536 229, e-mail: vacikovaj@centrum.cz
3. Zpracování osobních údajů
3.1. Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti Obce Dolní Pěna (nebo
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci Obce Dolní Pěna)
je Obci Dolní Pěna přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost
plyne Obci Dolní Pěna ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z
uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v
případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
3.2. Při zpracování osobních údajů u Obce Dolní Pěna nedochází k automatizovanému
rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem
by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
3.3. Osobní údaje jsou u Obce Dolní Pěna zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která
je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje
zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a
skartačním plánem Obce Dolní Pěna.
3.4. Většina údajů o občanech obce a vlastnících nemovitostí v obci Dolní Pěna nebo o
dalších osobách je zpracovávána, protože je to přímo ukládáno zákony či navazujícími
prováděcími předpisy. Pro tyto účely jsou zpracovávány tyto údaje:
 jméno a příjmení,
 rodné číslo
 datum narození
 státní občanství
 místo narození
 místo trvalého pobytu
 údaje o úmrtí
 další údaje, vyplývající ze žádostí a dalších podání
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3.5. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci Obecního úřadu Dolní Pěna, případně jsou
předávány v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným
institucím.
3.6. Dále jsou zpracovávány:
3.6.1. na základě smluv údaje zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Jsou
zpracovávány jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších
platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další
podobné údaje.
3.6.2. Na základě smluv údaje o kupujících a nájemcích nemovitostí. Jsou
zpracovávány jejich jmenné a kontaktní údaje. S těmito údaji pracují určení
zaměstnanci na Obecního úřadu Dolní Pěna
3.6.3. Na základě smluv údaje o dodavatelích či jejich zástupcích. Jsou zpracovávány
jejich jmenné a kontaktní údaje.
3.7. Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu jsou zpracovávány některé osobní
údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich
jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování stočného), pro vypořádání
veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení
zaměstnanci na Obecního úřadu Dolní Pěna, v některých oblastech jsou předávány i
dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli ).
3.8. Na základě oprávněného zájmu obce jsou zpracovávány některé osobní údaje
v rámci ochrany majetku obce, v rámci ochrany informačních a komunikačních
systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito
údaji pracují pouze určení zaměstnanci na Obecního úřadu Dolní Pěna, v případě
incidentů jsou údaje poskytovány Policii ČR či dotčeným osobám.
3.9. Osobní údaje nejsou předávány do nečlenských států Evropské Unie.
3.10.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,
včetně profilování.

4. Pokud jsou u Obce Dolní Pěna zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:








požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní
údaje zpracovávané u Obce Dolní Pěna jsou nepřesné),
požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich
zpracování
vznést námitku proti zpracování osobních údajů
požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Obci Dolní Pěna poskytl/a,
podat stížnost u dozorového orgánu.
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4.1. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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).
4.2. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím
souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Svá práva vůči Obci Dolní Pěna uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

