INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Městys Zápy, IČ: 00472051, sídlem Zápy 71, 250 01 Zápy, v rámci svých činností zpracovává
osobní údaje a postupuje přitom v souladu s platnými právními předpisy a nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). V souladu
s článkem 13, 14, 15 GDPR sděluje městys Zápy následující informace týkající subjektů, jejichž
osobní údaje správce zpracovává, tedy zejména stávajících i bývalých občanů, zaměstnanců a
třetích osob.
I.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Městys Zápy, kontaktní údaje:
Městys Zápy
Zápy 71 250 01 Zápy
IČ 00472051
DIČ CZ00472051
e-mail: mestys@zapy.cz
ID datové schránky: j8rayq3
tel.: +420 326 903 186, +420 602 200 128
II.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

1. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:
Mgr. Petra Štemberková, advokát
IČ 06709150
sídlem Zápy 7, 250 01 Brandýs nad Labem
ak@stemberkova.cz
+420 604 111 176
2. Na pověřence se můžete obracet s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv,
které se týkají osobních údajů používaných v rámci některé agendy, a to zejména, pokud se
nechcete obrátit přímo na správce.
3. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu
s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je
vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich
dotazů, podnětů, námitek a požadavků je samotný správce.
III.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu na základě svého souhlasu poskytl/a, nebo
osobní údaje, které získal na základě zákona, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
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IV.

nebo údaje, které získal na základě svého oprávněného zájmu. Jednotlivé kategorie
zpracovávaných osobních údajů jsou uvedeny v záznamu o činnostech zpracování, který
obec pravidelně aktualizuje.
Správce zpracovává jen takové údaje, které jsou nezbytné pro výkon činností, které správce
na základě příslušných právních předpisů má vykonávat, pro ochranu veřejného zájmu a
oprávněných zájmů správce a třetích osob.
Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovávány především za účelem plnění
právních povinností, za účelem plnění smlouvy a z důvodu veřejného zájmu.
Pokud je zpracování založeno na uděleném souhlasu, subjekt údajů má právo kdykoli
takový souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22 GDPR.
Osobní údaje jsou předávány pouze v souladu s právními předpisy nebo se souhlasem
subjektů údajů. Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.
Doba uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který je
zpracováváme, nejdéle však po dobu stanovenou právními předpisy a vnitřními předpisy
správce vydanými na jejich základě, zejména spisovým a skartačním řádem.
V.

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí a odpovídá za něj správce. Zpracování je prováděno v sídle
správce pověřenými osobami. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i
manuálně za dodržení bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto
účelem správce přijal nezbytná opatření k zajištění ochrany osobních údajů, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
k neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, ani k jinému zneužití osobních
údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou povinny
postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
VI.

Vaše práva dle GDPR

1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
2. právo na opravu svých osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle
čl. 18 GDPR,
3. právo na výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na kontaktní údaje
správce uvedené v čl. I výše,
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7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VII.

Uplatnění práv dle GDPR

1. Na vyřízení Vaší žádosti má správce 30 dnů, v odůvodněných případech je lhůta
prodloužena až o 2 měsíce. Svá práva může subjekt údajů také realizovat kontaktováním
pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.
2. Správce přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí
žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů. Způsob
ověření totožnosti, kdy jiný způsob ověření není přípustný:
a. Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.
b. Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým
podpisem.
c. Ověřením totožnosti osobně při podání žádosti na úřadu správce, předložením dokladu
totožnosti.
d. Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem.
3. Poskytnutí informace je bezplatné. V případě, že požadavek na poskytnutí informací bude
zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, je možné
požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek
je možné odmítnout.
4. V případě že dojde k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které bude mít za
následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu
oznámeno.
Městys Zápy

Příloha:

Záznam o činnostech zpracování
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