Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Libouchec
Kontakty na správce najdete ZDE
Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé
agendy v obci. 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.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
e-mail: mailto:marek.komarek@sms-sluzby
tel. +420 725 983 171
K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich
práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to
zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
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 mlčenlivostí1 a dodržuje
důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však
výhradně samotný správce.
Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je
zpracovává jako správce), máte právo:
1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že
Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený,
zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně
bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání,
pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili
(podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli
našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto
zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se
k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme viz níže.
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§ 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
Čl. 38 odst. 5 ON
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5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas
(čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.
Souhlas odvoláte tak, že na adresu obec@libouchec.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký
souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu,
uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte
identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost.
Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je
datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání
s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte
právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné
projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi
údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.
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Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého
správce? (konkrétní označení)

Účel zpracování

Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)

Kategorie osobních údajů

Mzdová a personální
agenda

Evidence obyvatel

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) +
v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Evidence poplatků

Správce

Správce

Vedení mzdové a
personální agendy

Vedení evidence
obyvatel

Evidence smluv
týkajících se obce

Pronájem obecních bytů Vedení evidence pro
a vyúčtování služeb s
vyměření poplatků
nájmem spojených

Zaměstnanci úřadu,
Občané obce s trvalým
zastupitelé, členové komisí pobytem
a výborů

Jakákoli fyzická osoba

Nájemci, členové
domácnosti

jméno, příjmení, dřívější
příjmení, datum narození,
místo narození, místo
trvalého pobytu, rodné
číslo, číslo OP, jméno,
příjmení a rodné číslo dítěte
zaměstnance, jméno a
příjmení manžela/manželky,
předchozí zaměstnání,
vzdělání, předchozí praxe,
druh pobíraného důchodu,
počet dětí (u žen),
zdravotní znevýhodnění,
zdravotní pojišťovna, státní
občanství a jiné osobní
údaje s příčinným vztahem
k realizaci pracovněprávního vztahu

občané - jméno,
příjmení, rodné příjmení,
datum narození, pohlaví,
místo a okres narození,
rodné číslo, státní
občanství, adresa místa
trvalého pobytu, rodinný
stav, informace o
partnerství; zákonní
zástupci, manželé,
partneři, děti - jméno,
příjmení, rodné příjmení,
rodné číslo

účetní, ČSSZ, ZP, ÚP

matrikářka, sekretářka

max. 30 let (viz spisový a
skartační řád)

max. 50 let (přihlašovací 5 let (viz spisový a
max. 10 let (viz spisový
lístek k trvalému pobytu; skartační řád), v
a skartační řád)
viz spisový a skartační případě, že je smlouva
řád)
nedílnou součástí jiných
dokumentů viz doba
uchování těchto
dokumentů

Doba uchování osobních údajů

Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci
na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany

Bytové a nebytové
hospodářství

Správce

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání

Smlouvy

Správce

Správce

Spisová služba

Jednotka sboru
Vítání občánků, jubilea dobrovolných hasičů
obce
Správce

Knihovna

Správce

Správce

Správce

Spisová služba

Organizace vítání
Evidence členů jednotky Evidence čtenářů
občánků a oslava jubileí

Volby

Veřejné opatrovnictví

Sociální agenda

Správce

Správce

Správce

Organizace voleb

Ochrana zájmů
opatrovanců

Výběrové řízení na
ředitele příspěvkové
organizace

Matrika

Probační a mediační
služba

Czech Point

Stavební úřad

Vidimace a legalizace

Správce

Správce

Správce

Zpracovatel

Správce

Správce

Sociální záležitosti obce Vedení účetnictví

Dokumentace o
výběrovém řízení na
ředitele příspěvkové
organizace

Vedení matriky

Spisy odsouzených
dokumentující výkon
obecně prospěšných
prací

Vyřízení žádostí Czech
Point

Záležitosti dle
stavebního zákona

Osoby soudem
omezené na
svéprávnosti

Osoby v tíživé sociální
situaci

Jakákoli fyzická osoba

Úspěšní uchazeči o post Žadatelé, rodinní
ředitele příspěvkové
příslušníci
organizace

Odsouzení k obecně
prospěšným pracím

Zápisy ze
zastupitelstva, rady a
výborů
Správce

Správní řízení

Úřední deska

Poskytování informací
dle zákona č. 106/1999
Sb.

Zákon o střetu zájmů

Mobilní rozhlas
(zasílání informací
občanům)
Správce

Rybářské lístky

Správce

Zpracovatel

Správce

Správce

Evidence ovřených listin Záznam o činnosti
a podpisů
ogánů obce

Evidece správních
rozhodnutí

Evidence dokumentů
sejmutých z úřední
desky

Evidence žádostí o
informace

Evidence dokumentů
Komunikace s občany
vytvořených dle zákona
o střetu zájmů

Správce
Evidence rybářských
lístků

Žadatelé o služby Czech Občané obcí ve
Point
správním obvodu SÚ,
majitelé nemovitostí ve
správním obvodu SÚ

Žadatelé (občané EU)

Zastupitelé, dotčení
občané

Účastníci správního
řízení

Občané obce

Žadatelé o informace

Volení zástupci obce

Žadatelé o rybářský
lístek

Občané s trvalým
Každý písemně
pobytem v obci, vlastníci kontaktující obec
nemovitostí v katastru
obce, nájemci hrobů

Občané obce

Členové jednotky

jméno, příjmení, adresa jméno, příjmení, datum
trvalého bydliště, datum narození, adresa
narození, rodné číslo,
trvalého bydliště,
bankovní spojení, IČO, finanční částka
DIČ

jméno, příjmení, bydliště veškeré osobní údaje

jméno, příjmení, datum
narození, adresa
trvalého bydliště

jméno, příjmení, adresa jméno, příjmení, obec
trvalého bydliště, datum
narození, kontakt,
schopnost vykonávat
činnost

jméno, příjmení, adresa
trvalého bydliště, číslo
dokladu, datum
narození, státní
občanství, omezení
svéprávnosti, číslo
voličského průkazu

jméno, příjmení, datum
narození, adresa
trvalého pobytu, rodné
číslo, rodinný stav,
údaje o dětech,
rodinných příslušnících a
dalších příbuzných, číslo
účtu, číslo SIPA,
pojištění, spoření, movitý
a nemovitý majetek,
daně, výdaje na sociální
služby, exekuce, příjmy,
smluvní platby, rozsah
svéprávnosti, informace
od soudů, jména lékařů,
kód zdravotní
pojišťovny, kontakt, druh
průkazu mimořádných
výhod, zdravotní stav

jméno, příjmení, datum
narození, místo a okres
narození, rodné číslo,
adresa trvalého bydliště,
státní občanství,
omezení svéprávnosti,
majetkové poměry,
rodinné poměry, čísla
osobních účtů, zdravotní
stav

jméno, příjmení, adresa
trvalého bydliště,
částka, jméno, příjmení
a číslo účtu zákonného
zástupce

jméno, příjmení, datum
narození, místo
narození, adresa
trvalého bydliště, státní
příslušnost, číslo
dokladu, údaje o
vzdělání, údaje o praxi,
výpis z rejstříku trestů,
schopnost vykonávat
funkci

jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo,
místo narození, pohlaví,
osobní stav, státní
občanství

odsouzení - jméno,
jméno, příjmení, místo a jméno, příjmení, datum
příjmení, adresa trvalého okres narození, datum narození, bydliště,
pobytu, datum narození, narození, číslo dokladu informace o vlastnictví
pohlaví, místo a okres
narození, rodné číslo,
státní občanství,
omezení svéprávnosti,
rodinný stav, děti,
zákonní zástupci,
manželé/manželky jméno, příjmení, rodné
číslo

jméno, příjmení, datum
narození, místo
narození, adresa
trvalého bydliště, číslo
dokladu

jméno, příjmení, adresa
bydliště

jméno, příjmení, adresa dražební vyhlášky trvalého bydliště, datum jméno, příjmení, adresa
narození, věc rozhodnutí trvalého bydliště, datum
narození, předmět
dražby, finanční částka

jméno, příjmení, adresa
trvalého bydliště, datum
narození či jiný druh
osobních údajů, který
pro účel zpracování
uvedené osoby samy
sdělí

jméno, příjmení, datum jméno, příjmení, adresa jméno, příjmení, datum
narození, údaje o
trvalého bydliště, datum narození, číslo OP,
podnikání a zaměstnání, narození, telefonní číslo, adresa, místo narození,
informace o majetku,
e-mail
státní občanství
příjmech, darech a
závazcích

účetní, starosta,
tajemník

účetní, sekretářka

zaměstnanci OÚ dle své matrikářka
agendy

starosta, nahlížení
veliteli

knihovnice

3 určení pracovníci,
volební komise

určený pracovník

určený pracovník,
MPSV, ÚP

účetní

starosta

matrikářka, sekretářka

účetní

sekretářka, matrikářka

starosta, nahlížení
ostatních pracovníků
úřadu, zastupitelů a
veřejnostti

5 určených pracovníků

3 určení pracovníci

tajemník

starosta

sekretářka

sekretářka

5 let (viz spisový a
skartační řád)

5 let (viz spisový a
skartační řád)

po dobu členství v
jednotce

po dobu aktivního
čtenářského účtu

max. 10 let (viz spisový
a skartační řád)

obecně doporučená
skartační lhůta max. 15
let (více viz spisový a
skartační řád)

max. 10 let (viz spisový
a skartační řád)

max. 10 let (viz spisový
a skartační řád)

5 let (viz spisový a
skartační řád)

max. 100 let (viz spisový 5 let (viz spisový a
a skartační řád)
skartační řád)

5 let (viz spisový a
skartační řád)

10 let (viz spisový a
skartační řád)

max. 10 let (viz spisový
a skartační řád)

1 rok (viz spisový a
skartační řád)

5 let (viz spisový a
skartační řád)

5 let (viz spisový a
skartační řád)

po dobu využívání
služby

5 let (viz spisový a
skartační řád)

účetní

kniha - trvale, seznam 1 rok po akci

Jakákoli fyzická osoba v Občané obce a ostatní
knihovně dobrovolně
oprávnění voliči
přihlášená

Účetnictví
Správce

3 určení pracovníci

4 určení pracovníci

doba uchování viz § 56a max. 10 let (viz spisový
odst. 4 zákona č.
a skartační řád)
111/2009 Sb.,
o základních registrech

Občané obce, majitelé
nemovitosti

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

c

c

b

c

c

c

e

c

c

c

c

c

c

c

c

e

c

c

c

e

c

c

c

c

a

c

zákon č. 275/2012 Sb. o
volbě prezidenta
republiky, zákon č.
62/2003 Sb. o volbách
do Evropského
parlamentu, zákon č.
491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí,
zákon č. 130/2000 Sb. o
volbách do
zastupitelstev krajů,
zákon č. 247/1995 Sb. o
volbách do Parlamentu
České republiky

§ 17 zákona č.
500/2004 Sb.,správní
řád, zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník,
zákon č. 292/2012 Sb.,
o zvláštních řízeních
soudních, zákon č.
99/1963 Sb., občanský
soudní řád

§ 312 zákona č. 262/2006 zákon č. 133/2000 Sb. o Není třeba vyplnit
Sb., zákon č. 435/2004 Sb., evidenci obyvatel a
buňku.
zákon č. 586/1992 Sb.,
rodných číslech
zákon č. 582/1991 Sb.,
zákon č. 48/1997 Sb.,
zákon č. 309/2006 Sb.,
Nařízení vlády 201/2010
Sb.

zákon č. 128/2000 Sb. o zákon č. 280/2009 Sb. zákon č. 499/2004 Sb. o § 36a a § 149a zákona
obcích, zákon č.
(daňový řád), zákon č. spisové službě a
č. 128/2000 Sb. o
89/2012 Sb. (občanský 565/1990 Sb. o místních archivnictví
obcích
zákoník)
poplatcích, zákon č.
185/2001 Sb. o
odpadech, zákon č.
256/2001 Sb. o
pohřebnictví, zákon č
274/2001 Sb. o
vodovodech a
kanalizacích

§29 a §68 zákona č.
zákon č. 257/2001 Sb. o
133/1985 Sb., o požární knihovnách a
ochraně
podmínkách
provozování veřejných
knihovnických a
informačních služeb

zákon č. 108/2006 Sb. o zákon č. 563/1991 Sb. o zákon č. 128/2000 Sb. o zákon č. 301/2000 Sb. o zákon č. 257/2000 Sb.,
sociálních službách,
účetnictví
obcích, zákon č.
matrikách, jménu a
o probační a mediační
vyhláška č. 505/2006
561/2004 Sb., zákon č. příjmení
službě
Sb.
250/2000 Sb.

zákona č. 111/2009 Sb., zákon č. 183/2000 Sb. o zákon. č. 21/2006 Sb. o zákon č. 128/2000 Sb. o
o základních registrech územním plánování a
ověřování shody opisu obcích
stavebním řádu
nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti
podpisu, zákon č.
365/2000 Sb.

zákon č. 500/2004 Sb.
(správní řád), zákon č.
114/1992 Sb. o ochraně
přírody, zákon č.
361/2000 Sb. o provozu
na komunikacích

zákon č. 128/2000 Sb. o zákon č. 106/1999 Sb. o zákon č. 159/2006 Sb.,
obcích, zákon č.
svobodném přístupu k
o střetu zájmu
26/2000 Sb. o veřejných informacím
dražbách, zákon č.
99/1963 Sb. (občanský
soudní řád)

Není třeba vyplnit
buňku.

zákon č. 99/2004 Sb. o
rybníkářství, výkonu
rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných
zdrojů, vyhláška č.
197/2004 Sb.

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

NE

Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo
zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano,
informace o tom

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ne

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda
subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí

zákonný

