Zásady ochrany a zpracování OÚ
účel,cíla lozsah činnosti
Ťímto doklmentem se Městys PaVllkóV GpláVcé oÚ) zavazuje uplatnit a dodržovat níževYjmenované zásady
5 ohledem na nařizeni EVropského panameit! a Rády č, 2016/679, obecné nařne]río ochla.é osobiích údajů(,,obecné
.ařízenío óchlaně osóbnkh údajú') !účisUbjektu údájů(ýl] či za ňěstnanců m, dodavatelů m a zákazníkům),
PoDis zá5ad, které organizac€
Transparentnost
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dodržuie:

a f érovost

zájišť|jeme, že všechiy ifórmacé á všechna šděle.i, týk.jici§e zplacová.itěchio ósóbnich údajů,jsóu šnadnó
přkfupné a srozum te ié a podáVané za po!ž]tíjasnýcha jednód!chých jázykóVých próstředků

oÚ shromažd(]jemejei plo reLevaitiíúčey (konklétnijednoznačné, opráVněné_ egitimri).
oÚ nezplacov;Váňe způ§obem, kteú]e 5 těm to účelyv rozpor!.
V případě změny účeluI

sledljeme Vázb! meži'účeya oko nosti, za n chž byyosobniúdaje 5hromážděny,
sedújemepóVahUósobnichúdajů(zdaj§ouzpracovávényzVáštníkategore),
sledujemea m i]ima|]z!jeňe móžnédú§ledkyzamýšlenéhoda šího zplacováii pró s!b]ekty údajů,
zaj šťujeme erktenci vhodiých zár!k

Minimalizace údajůpo nezbyinou dobu
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prizpmcováníou dodržujéme a uplatňljeme:přiméřenóst, re evantnosl

J"F

lecitlmnívzhledem k účeluzpEcovávání.
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je nadbrtečré,rebo nenitakové zpracováVánioÚ
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onreženínaiezbylný rózsah ve vztah!
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Vždy posuzujeme,zda zásah do pÉVs!bjektu !dajů, kekterému Vdůsledk! zpÉcovánldójdeje:
p'l 1ó'ó ll

k

,

ld"j"
V

soulad!

I l,,ó,o/d.ó,/d/p|ó,|ódoApoaAb,,a

s

cDPR, takové oÚ nezpracováVáme,
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Zabezpeču]eme, žetyoÚ, které]sou nepřesné, jsot bezodkadněVymazányneboopÉveny:
přijímáme Veškerá roz!mná opatření, abV oÚ, kteréjsou iepřesné
s přhlédnutím k účeúm, pro kieré]e zpŘcováVáme, byy bežódkadně Vymažáiy nebó opmveny,

Dekjaru]eme, že způsob zpracováníoú za]jstíná]ežltézabezpečeníósobníchúdajů,včetně]eiich ochíany, pomoc
Vhodných technlckých.ebo orgaiDačnich opatřen1 pied:
neoprávněným č] protlprávním zpracováním a před

náhodnoa ztrátou, zn čenímnebo poškozením (,,integria a dúvěrnoý"),

odpovědnost spláVce údájů
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]ako spráVce oÚ 5e piih ašujeme k

zpÉcováváníoÚVsou adu

oipověd.ostjza:

zásadami cDPR ajsmeschopnitentosouladtaké prokázat,
Pok]]d bUdeíre (spráVce oÚ).pracováVato5obríúdaje prostředn]ctvím tretiosobY upracov.tele, je t€nto:
opláVně| zpřacovávat o5obríúdaje pouze na Zák adě pokynú ná5 kpráVce oÚ), s výj mkoU případů, kdyje lo
5e

Vyž.dováióUnjnímpráVernnebopláVemčl€nskéhostát!(např,PocieČFrebooLAF),
PÉvasubjektůúdajú{uaměstnancj, dodavate]é,zákazní.i)
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přjiffáffe (§plávce olr)taková vhodná opatřerí, aby subiektúm údajúkaměstnancúm, dodavate ům, zákaznikům]|
byLy póskyt.utyveškelé nlormace získaié ód subjektu úda]ů,
bya učiněna ýeškeé sdé eniVso! adu5pláVy5ub]ektú údajů,atoi

c
c

str!čným, tlén§párentním, slozúm te ným a snadno pií5tupnýrn žp]]sobem,
ža po!ž tíjasných a jednoduclrých józykových prostředků,

ilórnace póskyt.eňe plšemně nébó jiiým] plonředky,

napřik ad v elektlón]cké formě (ve vhódných

]ako správ.e údajů poskytneme subjektu údajů iájehó žádon iiíórffáce o přijátých ópatřeiích,

a

tó:

bezzbvtečnéhoodk]ad!-dolměsíce(hútuiemožnéplodoužitódalši2měsice po inlolmovánísubjektu

s

údajú

důVodyo prodloužení),
nfolmace a v€škerá sděleníposk!,tujeme bezplatné,jsou ivša( žádostipódané subjektem údajúzjevně nedůvodné
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óebo nepřiměřené, čl se opakljí), můžesprávce údajúuožt přiměřený poplatek zoh edňujíc] admlnstrérivní
ňáklady nebo odmítnout žádostj Vyhovět (zjevnou nedúVodnóst.ebó nepřiměrenost žádostj dokládá spráVce
údajů).

plávosubjektu údajůna
Přktup k oÚ
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subjékt údžjůlzaměstnanci, dodavate é, žákažnic)ňá práVo získatod spráVce oÚ pótvÉéní,zda osobiíúda]e,
ktelé se ho týkajijsou č]nejsou zpmcoVáVány, a pokudje tomu tak, má práVo žískat přGtUp ktéňto osobnim
údéjůma k iás]edujicim ]nformacím:
účey zpracovónia kateBorle dotčených óšóbních údajů,
piijemc iebo k.teBor]e piíjemců,
p]ánóvaná doba, po ktero!isou osóbiíúdajeUoŽeny nebo kritéria kurčeni,
inlormace o zdlójiósóbiích údajů, pokld ieisou získány od slbjektu údajů,
inlormaci, zda docházíkautomátDóVaňéňu lo.hodovéniVčetně profi oVání.
suú]ekt údajú (zaměst.anc], dodavatelé, zákazníci)mé právo požadovat od §právce oú opravu nebo výmaz nebo
omezeni]ejich zpracováiíanebó Vz.é51 námitku protl tomuto zpracóVáni,
5ub]ekt údajú kaměstnanci, dódavatelé, zékazníci)má právo podat stižno§t
u dozorového úřadu,
zavazujeme se kprávce údajů) poskytnout kop izpracovávaných ósób.i.h údajů5úbjektu údajů kaměstnanci,
dod.Vate é, zókaznic ), Zádalšíkopie na žádóst poskytnutiúdajůúčtujeme pi měřeiý popLatek na zák adě
administlat vnich nák adú,
nformace poskytljenre v takové formě, vjaké byLa uč iěia žédost,pokud subjekt údajú nepožádá ó jiiý žpůsob,
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pok!dséosóbniúda]epředávajídotřetízeměnebómežinárodníorgarDaci,
má pláVo býts!b]ekt údajů]nformován o Vhodných zálukách,

.

]sme šiVědomiGpláVce údajú], že 5!bjekt údajů (zaměnnanc], dodavdtelé, Zákazníci) má práVo (bez Zbvtečnéhó
oó láo ,1áóó,ár,
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Plávo na ýýmaz oú
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]5me 5]Vědom (správc€ úda]ú),že s!bjekl údajů(zarněstranci, dodavate é, zákaznlc
odkladU) na Výmaz oÚ a správce údajú
má póViióosttak uĚirit, pokud Ze]mén!:
ósobníúdajej ž nejšou potřebné pro účelv,pro které by y shromážděny,

)

ňá práVo (bež žbytečného

sUbjekt údajů (zamě5tnanc], dodaVate]é, zákažiíci) odVo á §ouh a5

subjekt údajůvznese iám]tky proti zpracováni,
osobníúdaje by]y zprácováiy prot]práViě,
Z

právnípovinnosll,

Právo subjektu údajúna omezení zpÉcová ni oÚ
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subjekt údájů (žaměst|anc], dodavaleié, zákazníci)ná práVo na to, aby splávce úda]ůomezilZpEcola.,
ktelémkól] ž těchto piípadů:
s!bjekt údajů popná pl€siosto5obních údalů,

V

zpracováníje plót právnia subjek údajú odmílá výmaz osobiích údajů a žádá ffisto toho o omezenije]ich použiti,
spláVce údajújiž osóbňiúda]e nepotř€buje plo účelyzpmcóVá.í,
ale 5ubjekt údajúje póžadlje pró !rčeni, výkon nebo obhajobU pIáVních iálóků,
5ubjekt údajúvzneslnámitk! ploti zplacováni, dokud iebude ověieio, rda óplávié.é důvodysprávce údajů

p:e.ož,|,ddoo;\,3-,, d",ód/,b,e L,,o.]]

oÚ mohou b!,t ien u oženv, ]edaže:
Fóu zp.acovány pouze se souhlasem s!bjektu údajů,,rebo z důVodu určeni, Výkónu nebo obhajóby pláVnich
iároků, z důvodu ochlany piáVj né íyzické iebo píávn]ckéo5obY nebo z důVódů dú ež léhó Véie]néhozájhU Unie
nebo iékteréhó č eiského státu,
5!bjekt údajů (zaměstnanci, dodavate é, zákaznic ), který dosóh omezenízpÉcováií,jespláVcem předem
,pó7o, 3rrá,ó ,éDJdeor4. l,p,o o,d|7l ,óró

Právo na přenositelnost oÚ
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5ub]ekt údajú kaměstnaiec, dodavát€l, zákaznjk) má práVo ziskat oÚ,
kt€ré 5e hotýka]ia]ež poskvr] spláVcj údaj]], a to:

ziskatve strukturovaném, běžiě póuživaiém a 9tlo]ově čite némformátu,

právo předatlytoúdaje]inémuspláVc ÚdájŮ,. to V připadě, že:
je zplácováii za oženo na souhlas! nebó na §mouVěazáloveň sezpEcováníprovádíautomatzóVane,
pláVó na to, aby oÚ byly předánV přimó]ediím spréVceň 5pláVciúdajú druhému,]ellto technlcky
provedltÉ né,
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výkoieff pláva na přenositelnost nenidotčeno právo býtžapomeiut]

o

totó práVo 5e neUplatnina zpmcování ňezb!,tné pro splněniúkolu plováděié]rove Veiejném zájň! iebo při
VýkóiU veře]ré moc, kterým je spláVce údajú pověřen

Právo subjekt! údájůvznést námitku

,

subjekt údajú kaměstnaiéc, dodavate, zákazník) mé ž důvodů týkajících se ]eho konkétni s túace la v piipadě
přiméhb marketin8! kdykoli) práVo Vznéý námjtk! prot zplacová.í svých osobních údajů,Pókud iejsou dáry
závažré opráVněné dúVody pló zplacoVání]
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Voprávněném zéjn!,
VeV€ře]ném zájmu,
VýkonU Veřejné nóci.

Právo suúekt! údájů kamě5tnavat€l,

.

zákazník, dodavatél) podat 5tížnost

káždý 5ubjekt údajúmá právo podat stižno5t dozorovému úřadu v Evropské unj], pokud se domnívá, že
zplócovárim jeho osobních údajú je poí!šen zákon o ochmiě ósóbiích údajŮ a/nebo obecné nařizenio ochÉné
osobiícn údajú,Mislně přisl!šným dozolovým úřadem V Českélepub ce je Úřad pro ochÉiu osobních údaj]], se
sídlem Pp k. sochora 27, 170 00 Praha 7, WwW,uoou,cz

cel(oVý počet stran dokurnentu: 3.

Z

toho strana: 3

