
INFORMACE PRO OBČANY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
OBCÍ VELHARTICE, 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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). 

 

Správcem i zpracovatelem Vašich osobních údajů je: 
Obec Velhartice 
Velhartice 134 
342 01 Kolinec 
IČ: 00256242 

Správce je obcí, podle zákona 128/2000 o obcích (obecní zřízení) v platném znění. 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem 

 výkonu státní správy, 

 výkonu samosprávy, 

 zpracování výkazů v souladu s platnou legislativou, 

 zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí, 

 vedení pracovně-právní agendy, 

 vedení evidence o příjmech, výdajích, přijatých a hrazených platbách, a o hospodaření, 
vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví. 

Zpracování Vašich osobních údajů vyplývá z: 

 plnění zákonné povinnosti obce,  

 plnění a vyžadování plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, 

 z nezbytnosti při ochraně životně důležitých zájmů osob, 

 plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena, 

 z ochrany oprávněných zájmů obce nebo jiné strany, nad kterými nepřevažuje zájem dotčené 
osoby na svém soukromí. 

Příjemci Vašich osobních údajů mohou kromě Vás být: 

 zákonný zástupce a zplnomocnění zástupci,  

 účastníci řízení, jejich zákonní zástupci a zplnomocnění zástupci,  

 orgány státu, nebo orgány samosprávných územních celků pro jejich úřední potřebu  

 orgány veřejné moci,  

 osoby oprávněné nahlížet do konkrétních agend. 

Vaše osobní údaje Osobní údaje nejsou: 

 předávány do zahraničí, mimo hranice EU 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu  

 stanovenou skartačními lhůtami u agend, kde nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním,  

 nezbytně nutnou u agend, kde jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho 
souhlasu.  

Detailní informace o zpracování osobních údajů v jednotlivých agendách vedených obcí získáte na 
v příloze „Zpracování osobních údajů v agendách obce Velhartice“, na obecním úřadu nebo u 
pověřence pro zpracování osobních údajů 

Jako subjekt osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: 

 právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, 

 právo na opravu Vašich osobních údajů, 

 právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, 
u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál 
zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže: 

o popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli 
přesnost osobních údajů ověřit 

o zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o 
omezení jejich použití 

o Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 

o vznesl/a jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné 
důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 

 právo na výmaz osobních údajů. (Vztahuje se jen na osobní údaje, které zpracováváme na 
základě Vašeho souhlasu.), 

 právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za 
účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému 
správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme 
automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme 
za účelem splnění zákonné povinnosti, můžeme poskytnout jenom Vám nebo orgánu veřejné 
moci, 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním 
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost 
můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, 

 právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro 
účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti 
takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést u zpracovatele. Pokud takovou 
námitku vznesete, budeme oprávněni ve zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme 
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a 
svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků. 

Na ochraně Vašich osobních údajů spolupracuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterým je:  
Jan Löffelmann, Velhartice 199, 341 42 Kolinec 
e-mail: jloffelmann@seznam.cz 
t: 724 181 032 
jehož můžete v případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů obcí Velhartice 
kontaktovat. 

Zabezpečení osobních údajů je dlouhodobě jednou z priorit obce. Ať už je to zabezpečení fyzické 
technické nebo organizační. Budete-li mít jakékoli pochybnosti o bezpečí Vašich osobních údajů, či 
dotazy k jejich ochraně, neváhejte nás kontaktovat.  

 

Ve Velharticích 24. 5. 2018 

Ing. Pavel Prosr, starosta v.r. 

http://www.uoou.cz/
mailto:jloffelmann@seznam.cz

