Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s čl. 13 a 14 nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
GDPR, poskytujeme následující informace.
1. Totožnost a kontaktní údaje správce
Obec Heřmanice, IČO 00579831, se sídlem Heřmanice 2, 582 82 Heřmanice, e-mail:
info@obechermanice.cz, tel: +420 561 116 585, ID DS: hskavzn
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Mgr. Martin Proněk, se sídlem Horní 6, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. +420 607 108 422, email: advokat@akpronek.cz, ID DS: m3x5ypg
3. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
Jako obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dalších zvláštních zákonů zpracováváme
široké množství osobních údajů. V případech, kdy vykonáváme státní správu (přenesenou
působnost), osobní údaje zpracováváme v rozsahu a způsobem, který nám stanoví jednotlivé
právní předpisy. Značnou část osobních údajů zpracováváme z důvodu, že jednáme o
uzavření nějaké smlouvy, příp. že smlouvu plníme. Osobní údaje výjimečně zpracováváme
z důvodu, že to je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni. To při výkonu některé zákonem uložené
kontrolní činnosti. V případě stavů krize můžeme osobní údaje zpracovávat i proto, že to je
nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů
potřebujeme jen výjimečně. Náš oprávněný zájem jako právní důvod zpracování osobních
údajů používáme u některých činností při správě a ochraně našeho majetku.
4. Povaha zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze manuálně v listinné či elektronické podobě, kdy k
těmto osobním údajům mají přístup pouze osoby k tomuto oprávněné, které jsou vázány
mlčenlivostí.
5. Příjemci osobních údajů
Příjemcem námi zpracovávaných osobních údajů v některých agendách výkonu státní správy
je stát, resp. konkrétní ministerstva. Ve správních řízeních je častým příjemcem osobních
údajů krajský úřad, jakožto náš odvolací orgán. Podle právních předpisů jsme povinni značné
množství informací poskytovat soudům, Policii ČR a exekutorům. Osobní údaje v nezbytném
rozsahu předáváme externím poskytovatelům služeb. Zejména se může jednat o předávání
osobních údajů při poskytování právního poradenství; o poskytování daňového a účetního
poradenství; o provádění auditu našeho hospodaření.
Osobní údaje nepředáváme mimo Českou republiku.

6. Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, která je nutná pro splnění konkrétního účelu
zpracování, či po dobu, která je stanovená zákonem. V otázkách samosprávy často vycházíme
z toho, že bychom osobní údaje měli mít minimálně po dobu promlčecích lhůt nebo
v nezbytném rozsahu po dobu, v jakém jsou potřeba pro prokázání splnění našich povinností
vyplývajících z daňových a účetních předpisů.
7. Vaše práva jako subjektu údajů
Máte právo, abychom Vám potvrdili, zda o Vás konkrétní osobní údaje zpracováváme či
nikoliv. Máte také právo na to, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje, které
zpracováváme, typicky ve formě jejich kopie.
Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů.
Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. To však nelze uplatnit
v případě, že osobní údaje pro daný účel ještě potřebujeme a že k jejich zpracování máme
právní důvod.
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom zpracování
osobních údajů omezili.
V případech stanovených v čl. 21 GDPR máte právo vznášet námitky proti zpracování
osobních údajů.
Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo ho odvolat.
Na naše zpracování osobních údajů si můžete kdykoliv stěžovat u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Upozorňujeme, že při uplatnění těchto práv můžeme požadovat prokázání totožnosti. To za
účelem, abychom zamezili přístupu k osobním údajům neoprávněným osobám.
Bližší informace o Vašich právech jsou uvedeny v čl. 13 až 22 GDPR.
8. Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem třetích osob,
změnou, zničením, ztrátou, neoprávněným přenosem nebo jakýmkoli jiným zneužitím, k
čemuž obec přijala příslušná bezpečnostní opatření.
Osobní údaje jsou zpracovávány v přesné a aktuální podobě.
Osobní údaje nemohou být poskytovány žádné třetí osobě bez prokázání náležitého oprávnění
pro získání jednotlivých osobních údajů. Zveřejnění osobních údajů není možné bez
náležitého právního důvodu.
Dodržování uvedených opatření je pravidelně kontrolováno ze strany vedení obce. V případě
zájmu Vám na shora uvedených kontaktech poskytneme bližší informace.

