PROHIAŠENÍO OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚOruŮ
podle čl. 73 a nósl, nařízení Evropského parlomentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27, dubna 2O76
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovóním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajůa o
zrušení směrnice 95/46/E5 (obecné nařízenío ochraně osobních údajů)- dále jen ,,GDPR"

>

Správce osobních údajůa jeho kontaktní údaje
Správcem osobních údajůje Obec Gruna, sídlem Gruna 66, 57t 016runa, lČ: fi)194611, (dále jen

,,Správce").

Správce je základním územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č, 1/1993 Sb.,
ústava Českérepubliky a § 1zákona č. 128l2aO0 Sb., o obcích, Správce podle § 2 zákona o obcích
vystupuje v právních vztazích snim jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Posláním správce a stěžejním účelemzpracovatelských procesů osobních údajůje zajištěníveřejnésprávy
na svém území, případně uikon státní správy v územnímobvodu a za podmínek stanovených zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích a navazujícílegislativy. Správce vykonává jako obec státní správu v základním
rozsahu (§ 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích).
Správce považuje právo na ochranu osobních údajůza základní nástroj ochrany soukromí, jako základního
lidského právo, a to ve smyslu ustanovení čl. 1O odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Správce si je
vědom vliznamu ochrany osobních údajů,a proto při zpracování osobních údajůpostupuje vždy v souladu
s

platnými právními předpisy.

Prostřednictvím tohoto prohlášení poskytuje Správce podle čl. 13 GDPR subjektům osobních údajů(dále
jen ,,Subjekt") informace o zpracování osobních údajů.V tomto prohlášení se tak například dozvíte:

1} Kdo nese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů,
2| Pro jaké účelyjsou vaše osobní údaje využívány,
3l Co nás opravňuje k zacházení s osobními údaji,
4| Jak dlouho budeme s informacemi nakládat,
5) Kdo můžedo osobních údajůnahlížet(tzv, příjemci),
6) Jaká práva máte jako subjekt osobních údajů.
Kontaktní údaje na Správce:

>

adresa:

Gruna 66, 571 01 Gruna

Telefon:

461 316

E-mail:

obec.gruna@worldonline.cz

lD datové

schránky:

229,724l8294/.

fkib7v3

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje na Pověřence:

-

telefon:
e-mail:
lD datové

732 464 854, 7 32 657 386, 733 28t
poverenec@gd prdoskol.cz

schránky:

37

8

5b36car

>

Účel zpracování a jeho právní základ, přúemci osobních údajů
a) kategorie subjektů osobních údajů:občan

AGENDA

účelzpnncovÁruí PRÁVNí ZÁKLAD

pŘílrruce

Evidence obyvatel

Zákon č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel - např.

. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

finančníkontrole,
Zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích

Sb,, požádali o poskytnutí
informace, a to v

Zákon č. 365/2000 Sb., o

informačních systémech
veřejné správy

Zápisy ze zasedání

zastupitelstva

Kontrola hospodaření
příspěvkorných organizací

Komunikace s občany při
řešeníjejich žádostí,
stížností,podnětů, a
v rámci správního řízení

Zákon č. 128/2000 Sb., o

obcích-§84,§85

Čl. e odst, 1 písm. e)

nezbytné zpracování při

uikonu veřejné moci

jednací řád zastupitelstva

odst. 1 písm. e)
nezbytné zpracování při
uikonu veřejné moci
čl. o odst. 1 písm, c)
plnění právní povinnosti

Zákon č. 250/2000 Sb., o

Čl. o odst. 1 písm. c)

rozpočtornich pravidlech
územníchrozpočtů,

plnění právní povinnosti

Zákon č. 128/2000 Sb., o

obcích-§95,§96,

Zajištěnínezbytné
komunikace při
vyřizování občanských
záležitostí, dodržení
zásady rychlosti a

hospodárnosti, naplnění
principu veřejné správy
jako služby občanům
(princip dobré správy)
Rozpočet, závěrečný
účet,rozbory
hospodaření

{pis, Krajský

Zákon č. 32O/2OO7 Sb., o

§2,§5anásl.

Jednání zastupitelstva

o

úřad, pověřená úřední
osoba, dalšíosoby
oprávněné k nahlíženído
evidence podle zákona č.
t33l2OOO Sb. - soudní
orgány, Policie ČR
Člen zastupitelstva,
přítomní občanéna
zasedání zastupitelstva,
zaměstnanci obecního
úřadu dle přidělených
oprávnění (při přípravě
podkladů jednání
zastupitelstva)
Člen zastupitelstva, člen
rady města, zaměstnanci
obecního úřadu dle
přidělených oprávnění,
občané(anonymizovaná
verze zveřejněného
zápisu na www
stránkách), občané,kteří
si v souladu se zákonem
č. LO6/L999 Sb., požádali
o poskytnutí informace zpřístupnění dokumentů
(v zákonném rozsahu)
Orgány veřejné moci
vykonávající kontrolní
činnost, pověřená úřední,
občané,kteří si v souladu

Zákon č, 250/2000 Sb., o
rozpočtouich pravidlech

územníchrozpočtů-§4,

§llaž§20

Zákon č, 32012O01Sb., o

finančníkontrole,
Zákon č.728/2000 Sb., o

obcích-§36,§42
Zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví

Čt. o

sezákonem č.LO6/!999

Čl. 6 odst. 1 písm. f)

nezbytné zpracování pro
oprávněné zájmy správce
- pouze v rozsahu
kontaktních údaj jako
telefonníčíslonebo email. Zpracování probíhá
po nezbytně nutnou
dobu vzhledem k vyřízení
záležitosti občana,
čl. o odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

zákonném rozsahu
pověřená úředníosoba

Kontrolní orgány (Krajský
úřad, auditor),
v anonymizované
podobě rozpočtové
dokumenty zpřístupněny
veřejnosti {viz § 16
zákona o obcích)

Pohtedávky

Finančníúřad, soudní
orgány, exekutor,
insolvenčnísprávce,
bankovní instituce, 0SSZ,
právní zástupce

Zákon č, t82/2OO6 Sb.,
lnsolvenčnízákon
Zákon č. 120/2001Sb.,
exekučnířád

čl. o odst. 1, písm. c)
plnění právní povinnosti
čl. o odst. 1písm. f)
oprávněné zájmy správce
- při vymáhání
pohledávek plynoucích
ze samostatné
působnosti
(soukromoprávní
pohledávky - např. ze
smlouvy o pronájmu
majetku obce)

Zákon č. 365/2000 Sb,, o

Čl. 6 odst, 1 písm. c)

Žadatel o vydání výstupu,
pověřená úředníosoba

Zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích - § 38
Zákon č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník,
Zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád,
Zákon č. 563/1991 Sb,, o
účetnictví

Kontaktní místo veřejné
správy - Czech POlNT

informačních systémech

plnění právní povinnosti

MěÚ

veřejnésprávy-§8a,
zajištění výstupů

Agenda místních
poplatků

Občanskéobřady

z informačních systémů
veřejné správy
Zákon č. 565/1990 Sb., o
místníchpoplatcích - § 1

Zákon č. 301/2000 Sb., o
matikách, jménu a

Čl. o odst. 1 písm. e)

nezbytné zpracování při
výkonu veřejné moci

odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

Čt. o

Pověřená úředníosoba,
orgány veřejné moci při
výkonu kontrolní
činnosti, orgány obce při
výkonu kontroly
hospodaření obce
pověřená úředníosoba,
oddávající

příjmení-§9,§11

Volební agendaregistračníúřad, volební
orgán

Zákon č. 12812000 Sb., o
obcích - § 149a
Zákon č.247 h995 Sb., o

volbách do parlamentu
Českérepubliky - např.

čl. o odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

ČlenovéOVK - plnění
povinností dle volebních
zákonů, kontrolní orgán
(krajské úřady, Státní
volební komise)

d. e odst.

pověřená úředníosoba

§

6, § 6a,
Zákon č. 130/2000 Sb., o

volbách do zastupitelstev
krajů,
Zákon č, 491/2001 Sb., o

volbách do zastupitelstev
obcí Zákon č.6212003
Sb., o volbách do
Evropského parlamentu
Zákon č. 275/2012Sb., o
volbě prezidenta
republiky
Prováděcí právní
předpisy k volebním
zákonům
Evidence nalezených a
ztracených věcí

Zákon č. 89l20I2Sb.,

občanský zákoník -

§

1 písm. c)

plnění právní povinnosti

1051 a násl.
Spisová služba a

archivnictví

Zákon č. 499/2OO4 5b., o
archivnictví a 5pisové

službě-§3odst.1písm.
f)

čl. s odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

pověřená úředníosoba,
or5án vykonávající
kontrolu v oblasti
archivnictví a spisové

službě
Zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád

Vyvěšování dokumentů
na úřednídesku

Zákon č. 500/2004 Sb,,
správní řád
Zákon č.128/2OO0 Sb., o

čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

obcích
Hospodaření obce

Zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích - § 38
Zákon č. 89l20t2Sb.,

občanský zákoník

Agenda veřejných
zakázek

Čl. o odst. 1 písm. c)

plnění právní povinnosti
čl. o odst, 1 písm. e)
nezbytné zpracování při
plnění úkolůve veřejném
zájmu nebo přiuýkonu
veřejné moci

Zákonč. L34/2Ot6Sb.,o

Čl. o odst. 1 písm. c)

zadávání veřejných
zakázek (§ 4 odst. 1 písm.

plnění právní povinnosti

Zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád,

čl. o odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
Čl, 6 odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování pro
účelyoprávněných zájmů

d),§lganásl.)
Vymáhání pohledávek,
daní a poplatků

Zákon č. 12812000 Sb., o

obcích,

Agenda veřejnoprávních
smluv

Zákon č. 99/1953 Sb.,
občanský soudní řád
Zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád,
Zákon č.128/2000 Sb,, o
obcích - § 63

Čl, o odst, 1 písm. c)

plnění právní povinnosti
Čl. o odst. 1 písm. e)

nezbytné zpracování při
rnýkonu veřejné moci

pověřená úředníosoba,
veřejnost

pověřená úředníosoba,
veřejnost, zastupitelstvo
obce, orgány veřejné
moci při vý,konu kontrolní
činnosti, občané,kteří
v souladu se zákonem č.
LO6/1999 Sb., požádali o
poskytnutí informace zpřístu pnění dokumentů
(v zákonném rozsahu)
pověřená úředníosoba,
orgán rozhodující o
vtýběru dodavatele,
orgány veřejné moci
vykonávající dozorovou
činnost - Úons
Krajský úřad, pověřená
úřední osoba, orgány
veřejné moci přiuikonu
kontrolní činnosti,
účastníkdaňového řízení,
plátce mzdy
Smluvní strana, pověřená
úředníosoba, orgány
veřejné moci při vtikonu
kontrolní činnosti, orgány
obce rozhodující o

uzavřenísmlouvy
Evidence stížnostía petic

Komunikace s občany při
vyřizování jejich
občanských záležitostí
nebo v rámci řízeních
konaných obcí
Orgán ochrany přírody a

obcích

čl. o odst, 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

Zákon č, 85//1990 Sb., o
právu petičním
Zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb., o

Pověřená úředníosoba,
vedoucí odboru, orgány
veřejné moci při uikonu
kontrolní činnosti, petiční
uýbor

Čl. o odst. 1 písm, e)

pověřená úředníosoba,
orgány veřejné moci při
vtikonu kontrolní činnosti

Zákon č. 12812000 Sb., o

obcích

krajiny, agenda

Zákon č. 774/7992, o
ochraně přírody a krajiny
- § 75 odst. 7, zákon č.

včelstev)1

ovzduší

rostlinolékařské péčeevidence včelařů(hlášení

201,12OL2 Sb., o

ochraně

nezbytné zpracování při
plnění úkolůve veřejném
zájmu nebo při v,ikonu
veřejné moci
Čl, o odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

Účastník řízení, ved lejší
účastník,pověřená
úřední osoba MěÚ,
orgány veřejné moci při
výkonu kontrolní

' Od 1. prosince 2OL7 nabyl účinnostizákon č. 299/2017 Sb,, kteni novelizuje zákon č. 326/2004 Sb,, o
rostlinolékařské péči,ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost
hlásit údaje k umístěnístanovišť včelstev místně příslušnémuobecnímu úřadu, ale podle plemenářského
zákona pověřené osobě (ČrVSCH, a.s.). Obecní úřad ovšem vede evidenci hlášených včelstev a osobní údaje v ní
obsažené,před nabytím novely.

činnosti, odvolací správní
orgán, soudní orgány,
dotčenésprávní orgány

51 odst. 5 zákona č.
32612004Sb., o
rostlinolékařské péči

-§

DDP

-

daně, dávky,

poplatky

Zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví

čl. o odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

34O/2Ot3 Sb., zákon o

dani z nabytí nemovitých
věcí
Zákon č.563/1991 Sb., o

Agenda účetnictví,
pokladna, komunikace s
bankami

6 odst. 1

podatelna

Zákon č. 499/2OO4Sb., o

účetnictví-§

4 odst. 1, §

Zpracování veřejných
zakázek a dotace

o odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti

Zákon č,340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách
účinnostiněktených
smluv, uveřejňování
těchto smlouva o registru
smluv (o registru smluv) § 2 odst. 1písm. b)

Ó. S odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
čl, o odst. 1 písm. e}
nezbytné zpracování při
plnění úkolůve veřejném
zájmu nebo přiuýkonu
veřejné moci
čl. 6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
Čl. g odst. 1 písm. e)
nezbytné zpracování při
plnění úkolůve veřejném
zájmu nebo přiuýkonu
veřejné moci

Zákon č. L34/2OL6Sb., o

Čl. o odst. 1 písm. c)

zadávání veřejných

plnění právní povinnosti

archivnictví a spisové
službě

Zveřejňování smluv

ó.

zakázek-§4odst.1
písm. d)
Zákon č.250/200 Sb, o
rozpočtouich pravid lech

Krajský úřad, pověřená

úřední osoba, orgány
veřejné moci při uikonu
kontrolní činnosti,
správce daně
úředníosoba odboru,
vedoucí odboru, orgány
veřejné moci při uikonu
kontrolní činnosti
úřední osoba odboru,
vedoucí odboru

Smluvní strany, kontrolní
orgány, úředníosoba
odboru, vedoucí odboru,
orgány veřejné moci při

uikonu kontrolní
činnosti, orgány obce
rozhodující o schválení
smlouvy, Krajský úřad,
pověřená úřední osoba,
vedoucí odboru, orgány
veřejné moci při výkonu
kontro|ní činnosti,
Krajský úřad, dodavatel,
resp. žadatel o dotaci

územníchrozpočtů
Zákon č. t28/2000 Sb., o

obcích

Zákon č. 89l20l2S.,

občanský zákoník
Zákon č. 21812000 Sb., o
rozpočtovlich pravid lech,
Zákon č. 320/2001 Sb., o
finančníkontrole ve

veřejnésprávěaozměně
něktených zákonů
Zákon č.255/2072 Sb., o

kontrole (kontrolní řád),

Poskytování informací
dle zákona č.106/1999
sb.

provozování

Zákon č. 280/2009 Sb.,
daňouý řád
Zákon č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu
k informacím
Zákon č.101,/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů

lnformování občanůo

čt. s odst. 1 písm. c)

plnění právní povinnosti
odst. 1 písm. e)
nezbytné zpracování při
plnění úkolůve veřejném
zájmu nebo při\^ikonu
veřejné moci
čl. o odst. 1 písm. e)
Čt. o

pověřená úředníosoba,
vedoucí odboru, žadatel,
v anonymizované verzi
zveřejněno na www
stránkách popřípadě
úřednídesce
pověřená úřední osoba

internetových stránek

obecní knihovna

dění v obci, prezentace
obce, uveřejnění
kontaktů na
zaměstnance obce nebo
na osoby vykonávající
veřejnou funkci

nezbytné zpracování při
plnění úkolůve veřejném
zájmu nebo přiv,ýkonu

Poskytování knihovních

Čl, O odst. 1 písm.

služeb a ochrana

nezbytné zpracování při
plnění úkolůve veřejném
zájmu nebo při uýkonu
veřejné moci
Čl. o odst. 1 písm. b)
GDPR - plnění smlouvy

knihovního fondu dle §
12 zákona č.257 l200t

Sb., knihovní zákon

MěÚ, návštěvníciwww
stránek obce

veřejné moci

e)

Vedoucíknihovny

b) kategorie subjektů osobních údajů:zaměstnanci Správce nebo osoby vykonávající veřejnou funkci

AGENDA
Personální agenda

-

účptzpnncovÁruí

administrativně-právní

Zákon č.26212006Sb.,
zákoník práce (§ 312),
Zákon č. 48/t997 Sb., o

agenda spojená

veřejném zdravotním

s pracovněprávní oblastí

pojištění(např. § 10)

vedeníosobních spisů,

PRÁVNíZÁKIAD

6 odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
Čl. g odst. 1 písm. f)
nezbytné zpracování
proúčelyoprávněných

zájmů

Platová agenda zpracování mzdové a
platové agendy

Zákon č.262/2006Sb.,
zákoník práce,
Zákon č. 586/1992 Sb., o
dani z příjmu,
Zákon č. 592/t992 Sb., o

pojistném na veřejném
zdravotním pojištění,
Zákon č. t8712006Sb., o
nemocenském pojištění,
Zákon č. 589/1992 Sb., o
pojístném na sociální
zabezpečení,
Zákon č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění,

Čt. o odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro
plnění smluvní
povinnosti (z pracovní
smlouvy nebo dohody
konané mimo pracovní

poměr),

odst, 1 písm, c)
plnění právní povinnosti

Čt. o

PŘíJEMCE

Pověřená osoba pro
personalista, vedoucí
zaměstnanci, lnspekce
práce, Úřad práce,
Soudy, Policie ČR, ČSSz,
OSSZ, Úřad práce ČR,
zdravotní pojišťovna
zaměstnanci
zpracovávající personální
agendu, Finančníúřad,
oSSZ, ČSsZ, zdravotní
pojišťovny, ČSÚ, riraa
práce, Policie ČR, soudy,

exekutoři, inspekce
práce, penzijní fondy,
peněžníústavy

Nařízenívlády č.

Penzijní pojištění

59512006, č.567 12006,
č. 341,1 2017, č. 399 / 20L7
Zákon č,42/1994Sb., o

zaměstnanců

penzijním připojištění,
Zákon č. 427l20L7Sb.,o

doplňkovém penzijním
spoření

čl. o odst. 1 písm. c)
plnění právní povinnosti
Čt. o odst, 1 písm. f)
nezbytné zpracování
proúčelyoprávněných
zájmú
Čt. o odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro

plněnísmluvní

povinnosti

Penzijní fondy, pověření
zaměstnanci

c) kategorie subjektů osobních údajů:dodavatelé služeb nebo zboží

AGENDA
Evidence smluv a
smluvních dodavatelů

Zveřejňování smluv

účelzpnncovÁruí
komunikace s
dodavateli, kontrola
plnění a dodržování
smluvních závazkú,
plnění zákonných
povinností - např.
archivace účetních
dokladů dle zákona č.
563/1991 Sb., o
účetnictví,uchování
smluv pro kontro|u
hospodaření ze strany
orgánů veřejné moci,
uveřejnění smluv
v registru dle zákona č.
34O/20I5 Sb., o registru
smluv
Zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách
účinnostiněkte4ích

PRÁVNí

ZÁKLAD

Čl, o odst. 1 písm. b)
zpracování nezbytné pro
plnění smluvní
povinnosti Čl. o odst. t
písm. c) plnění právní
povinnosti

Čl. O odst. 1 písm.

c)

plnění právní povinnosti
Čl. O odst. 1 písm. e)
smluv, uveřejňování nezbytné zpracování při
plnění úkolůve
těchto smlouva o
registru smluv (o registru veřejném zájmu nebo při
smluv) - § 2 odst. 1 písm. rni konu veřejné moci

b)

PŘíJEMCE
Oprávnění zaměstnanci
Správce, orgány veřejné
moci v rámci kontrolní a

dozorové činnosti

Smluvnístrany, kontrolní
orgány, pověřená úřední
osoba, vedoucí odboru,
orgány veřejné moci při

uikonu kontrolní
činnosti, orgány obce
rozhodující o schválení
smlouvy, Krajský úřad

>

Dalšípříjemci osobních údajů- zpracovatelé
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.K osobním údajůmmohou mít pro zajištěníuiše popsaných
účelů,mimo správce a uvedených příjemců, přístup také dalšíosoby, a to v souvislosti se zajištěním
organizačního chodu obce. Jedná se např. pověřence pro ochranu osobních údajů,o správce lT, kteni
můžev rámci výkonu svli,ch servisních zásahů přistupovat do databází uložených na PC stanicích Správce
apod.

Správce využívánásledující zpracovatele osobních údajů:

Schola Servis GDPR
GORDIC spol. s r.o.

Externí poskytovatel lT služeb
ANTEE s. r. o.

AZJine s.r.o.
FlEDIER AMS s.r.o.
JUDr. lng. Jan Vermousek

>

Doba zpracování osobních údajůnebo kritéria určení
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uvedenou ve spisovém a skartačnímřádu obce, vydaného
v souladu se zákonem č.499/2OO4 Sb. o archivnictví a spisové službě,

Spisouý a skartačnířád - je dostupný v elektronické podobě zde (gwty,erun_a.9!), nebo v tištěné podobě
na adrese sídla Správce,

>

-

Práva subiektu údaiů

Při zpracování osobních údajůmá každý subjekt osobních údajůnásledující práva týkajícíse ochrany srnich
osobních údajůpodle č1.12 a násl. GDPR:
právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);
v případě, že pro zpracování osobních údajůbyl od Subjektu požadován souhlas se zpracováním ve smyslu
čl. 6 odst. 1 písm, a) a čl, 7 GDPR, má Subjekt právo souhlas odvolat;
právo požadovat přístup ke svým osobním údajům(čl. 13 GDPR);
právo na opravu osobních údajů(čl. 16 GDPR);
právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR
právo na r4imaz osobních údajů(čl. 17 GDPR)
právo na přenositelnost údajů(čl. 20 GDPR).
Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
právo podat stížnostu dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů

dochází k porušeníprávních předpisů o ochraně osobních údajů.Stížnostmůžetepodat u dozorového
úřadu, kteryím je Úřad na ochranu osobních údajů,sídlem Pplk. Sochora 27,17O 00 Praha 7, www.uoou.cz.

>

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaie
Zpracování osobních údajůpro uiše uvedené účelyje převážně zákonným požadavkem, a to jedná-li se o
zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c). Smluvním požadavkem pro zpracování osobních údajůje tomu
v případě, kdy ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), Neposkytnutí takouich osobních
údajůmůžemít za následek nedodržování uvedených právních předpisů nebo ztíženídodržování
smluvního závazku.

Zpracování osobních údajůna základě souhlasu se zpracováním je dobrovolné.

>

Dozorovrý orgán

V oblastí ochrany osobních údajůvykonává dozorovou činnost Úřad pro ochranu osobních údajů,se
sídlem Pplk. Sochora 27,17O 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

V GRUNĚ dne

4.6,2019

