Prohlášení k ochraně osobních údajů
Obec Čímice se sídlem Čímice 63, 342 01 Čímice, IČ: 43313914 dále jen „správce“ se při
zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením 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), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Definice pojmů
Subjekt údajů: identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba., tj. např.:
• dítě,
• zákonný zástupce,
• žadatel,
• účastník řízení,
• klient,
• přestupce-občan
• zaměstnanec správce,
• uchazeč o zaměstnání,
• externí pracovník,
• zástupce dodavatele a odběratele,
• fyzická osoba občan
• fyzická osoba s IČ
aj.
Osobní údaj: veškeré informace o fyzické osobě, kterými lze tuto osobu přímo či nepřímo
identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový
identifikátor (telefon, e-mail, sociální sítě apod.).
Zvláštní kategorie osobních údajů: zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, tj. osobní údaj vypovídající
o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu
a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentifikaci
subjektu údajů.
Odpovědnost správce
Jako správce jsme odpovědni za veškerá zpracování vašich osobních údajů v rámci námi využívané
agendy na obci Čímice. Dále vyřizujeme vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o vašich
osobních údajích), námitky, a poskytujeme vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními
údaji nakládáme.
Odpovědnost Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
Na DPO se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění vašich práv,
které se týkají přímo vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy správce a to
zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na naše obec Čímice.
DPO 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.

Obec Čímice považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých povinností vůči všem
kategoriím subjektů údajů. Ochraně osobních údajů věnuje náležitou pozornost a při zajištění
ochrany osobních údajů jedná v souladu s právními předpisy.
V tomto dokumentu lze najít informace o tom, jaké osobní údaje obec Čímice v rámci vašeho
kontaktu eviduje ve svých agendách. Naleznete zde informace o právním základu (důvodu),
k jakým účelům jsou údaje zpracovávány, zda jsou někomu předávány a jaká máte v souvislosti
se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Osobními údaji jsou nejčastěji:
Adresní a identifikační údaje subjektu údajů–jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu,
datum narození, rodné číslo, telefon, IP adresa, popř. e-mail a podpis přímo Vás – nejčastější údaje
vyplňované při žádostech a jednání s úřadem
Různé další identifikační údaje vydané státem-jedná se o identifikační číslo, DIČ, číslo
občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a další
Údaje o vzdělání, dosavadní praxi, odborných zkouškách (související s výkonem práce) –
pokud jste uchazečem v řízení o výběru nejvhodnějšího uchazeče na úřednické místo kvůli zařazení
do platové třídy/stupně
Údaje o zákonných zástupcích a rodinných příslušnících, popř. odpovědném zástupci –
adresní a identifikační údaje na zákonné zástupce, rodinné příslušníky nebo osobu, která zaštiťuje
podnikání svou odborností
Fotografie – fotografie zpracovávané Organizací zpravidla zpracováváme s Vaším souhlasem
Platební údaje – údaje o číslu účtu, bance, popř. další údaje pro platební styk s obcí
Bytové poměry, finanční situace, údaje o rodině, zdravotní stav – v rozsahu potřebném
pro posouzení situace a poskytnutí pomoci na úseku poskytování sociální péče a sociálních služeb
a jiné.

Proč správce osobní údaje zpracovává a co jej k tomu opravňuje
Nejčastějším účelem zpracování jsou agendy v rámci činností a úkolů, které obec Čímice
zabezpečuje a které patří buď do oblasti samostatné působnosti obce, nebo do oblasti přenesené
působnosti obce. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpravidla vykonávány bez Vašeho souhlasu
na základě právní povinnosti (GDPR, čl. 6, písm. c).
Jedná se o činnosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů a které nevykonává vyšší samosprávný
celek nebo správní úřady státu a jedná se typicky o činnosti obci uložené zákony – buď přímo nebo
jako úkol nebo oprávnění takovou činnost vykonávat.

Zejména se může jednat o tyto oblasti zpracování Osobních údajů:
▪
▪
▪
▪
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evidence podnětů dle Zákona o svobodném přístupu k informacím
řešení otázek odpadového a vodního hospodářství
ostatní problémy životního prostředí v obci
evidence pozemků v GIS
zajišťování agendy CZECHPointu
vedení účetnictví územně samosprávního celku a organizačních složek města
provádění správy místních poplatků
provádění vyúčtování poskytnutých dotací
evidování pohledávek obce a provádění vymáhání pohledávek od dlužníků na úseku
místních poplatků a pokut
zajišťování platebního styku
vedení evidence majetku pojištěním a zpracovává podklady k pojistným událostem
provádění pokladní činnost
zajišťování daňové agendy – daň z příjmů, DPH. Daň z nabytí nemovitých věcí

• spolupráce při zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí
Ostatní agendy, které obec zajišťuje, zejména:
➢ Agendu zajištění voleb, referend, sčítání lidu.
➢ Agendu pracovněprávních vztahů (dohody mimo pracovní poměr)
➢ Agendu podatelny
➢ Agendu uveřejňování povinných informací a informací dle zákona 106/1999 Sb. a Zákona
o registru smluv č. 340/2015 Sb.
➢ Agenda vítání občánků,
➢ Agendy dotace EU, národní, krajské
➢ Agendy stížností a podněty (správní řád), petice
➢ Agendu evidence čtenářů
➢ Agendu veřejných zakázek
➢ Agendu podkladů pro jednání zastupitelstva města
➢ Agendy úřední desky
➢ Agendu obecní kroniky
➢ Agendu seznamu členů zastupitelstva
➢ Agendu jednotky PO
➢ Agendu obchodních vztahů-smlouvy
a případně jiné.
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, dodavatelů a odběratelů jsou zpravidla
zpracovávány za účelem agendy výběrového řízení na zaměstnance, povinností vyplývajících
z pracovněprávního poměru (popřípadě dohod konaných mimo pracovní poměr) a plnění
povinností vyplývajících z uzavřených smluv. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpravidla
vykonávány bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy nebo právní povinnosti (GDPR, čl. 6,
písm. b) a c)
Dalšími dílčími účely zpracování může být zpracování obrazového záznamu (fotografie,
videozáznam) a jiné další zpracování osobních údajů, které pokud nám neukládá nebo neumožňuje
jiný právní důvod (např. právní povinnost, veřejný zájem, životně důležitý zájem nebo oprávněný
zájem), zpracováváme pouze s Vaším souhlasem (GDPR, čl. 6, písm. a).
Souhlas je udělován dobrovolně, svobodně a jeho neudělení nelimituje poskytnutí jiných služeb.

Doba zpracování
Veškeré dokumenty obsahující osobní údaje podléhají pro určení doby zpracování zákonné lhůtě
nebo Spisovému. archivačnímu a skartačnímu řádu obce Čímice. Procesy zpracování jsou
zaměstnanci obce Čímice řízeny Směrnicí o Ochraně osobních údajů. Po skončení účelu zpracování
a uplynutí lhůt pro zpracování (uchování) jsou dokumenty skartovány nebo anonymizovány.

Předávání Osobních údajů
Osobní údaje zpracovávají převážně přímo řádně proškolení zaměstnanci obce Čímice, k předání
dochází zejména těmto následujícím příjemcům.

Příjemci osobních údajů
•
•
•
•
•
•

subjekt osobních údajů,
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.

Předávání osobních údajů do zahraničí
Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Práva subjektů údajů podle GDPR
1.Právo na informace
Vaším právem je požádat Správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel
o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme v souladu s principy Obecného nařízení, v
mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných
případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás
evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace.
Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo
vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které
zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se
nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně
získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).
2. Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi,
pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli
aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné
pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše
údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.
3. Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a
Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku.
Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním
údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na
adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
4. Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli
odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost
vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy,
zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních
systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany
ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a
nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně
zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

5. Právo na omezení zpracování
Toto právo znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v
případě, že zjistíte nebo se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávána v rozporu s platnou
legislativou nebo by zpracování mohlo ohrozit jeho práva a svobody. Případy, kdy k tomuto může
docházet jsou:

Právo na opravu –popíráte správnost svých osobních údajů. Po dobu, kdy budeme jako správce
údajů ověřovat přesnost a správnost osobních údajů, máte právo nás požádat o omezení použití
těchto nepřesných dat.
Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Vy nepožaduje jejich výmaz, ale pouze požaduje
omezení zpracování těchto dat.
My, jako správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování (a měli bychom je tak smazat),
ale Vy je požaduje z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Vy podáte námitku proti zpracování. Po dobu, kdy bude ověřováno, zda převažují zájmy nás, jako
správce nebo Vás jako subjektu údajů subjektu, je nutné omezit zpracování těchto dat.
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
1.Vy, jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl
správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat
tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a
to v případě, že:
zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na
smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
zpracování se provádí automatizovaně.
2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte Vy, jako subjekt údajů
právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to
technicky proveditelné.
3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se
neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
7. Právo nebýt účastníkem automatického rozhodování
Toto právo Vám zajišťuje jako subjektu údajů, že nebudete předmětem rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky
nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních
účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.
Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění
smlouvy mezi Vámi a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud
je založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na email: oucimice@seznam.cz
případně na sídlo Správce:
Obecní úřad Čímice
Čímice 63
342 01 Čímice
nebo na
Pověřence pro ochranu osobních údajů-DPO
Ing. Václav Edl
e-mail: vedl@edolo.cz , poverenec@edolo.cz , telefon: +420 602 242 483

