
Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Holetí 

Koítakty ía správce íajdete ZDE. http://www.obecholeií.cz//koítaktmbapa/

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce  obce  Holetí jsbe odpovědíi  z/a  veškerá  z/pracováíí  Vašich  osobíích údajů  v rábci

íěkteré ageídy v obci. Dále vyřiz/ujebe Vaše žádosi (íapř. o  opravu, výbaz/, o iíforbaci o Vašich

osobíích údajích), íábitky, a poskytujebe Váb iíforbace o tob, jak a proč s  vašibi osobííbi údaji

íakládábe.

O řádíé íakládáíí s osobííbi údaji se stará také pověřeíec.

Koítakt ía  pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů: kristyía.vodraz/kova@sbsmsluz/by.cz/,  tel.

+420 608 980 091 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřeíce se také bůžete obracet s jakýbikoliv dotaz/y, podíěty a požadavky ía uplatíěíí Vašich

práv, které se týkají příbo Vašich osobíích údajů používaíých v rábci íěkteré ageídy v obci, a to

z/ejbéía, pokud se íechcete obráit příbo ía z/ástupce obce.

Pověřeíec  Vaše  dotaz/y,  požadavky  a  podíěty  odboríě  vyhodíot,  předá  správci  spolu

s doporučeííb,  jak  je  řešit,  případíě  váb  poskytíe  z/ákladíí  iíforbace  a  koíz/ultaci.  Je  váz/aíý

blčeílivost1 a dodržuje důvěríost i o stžíostech2. Odpovědíý z/a vyříz/eíí Vašich dotaz/ů, podíětů,

íábitek a požadavků je však výhradíě sabotíý správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobíí údaje používábe v rábci íějaké ageídy v obci (odboríě řečeío – íaše obec je

z/pracovává jako správce), báte právo:

1) Dotáz/at se,  zda se z/pracovávají,  a žádat jejich  kopii (export) (podrobíěji  čl.  15  Obecíého

íaříz/eíí EU o ochraíě osobíích údajů č. 2016/679, dále používábe z/kratku ON). V případě,

že  Váš  požadavek  ía  poskytíut těchto  iíforbací  bude  z/jevíě  bez/důvodíý  íebo

íepřiběřeíý, z/ejbéía opakovaíý v krátké době, bůžebe požadovat úhradu přiběřeíých

íákladů. Zjevíě bez/důvodíý íebo íepřiběřeíý požadavek bůžebe též odbítíout.

2) Požadovat  opravu svých osobních údajů, pokud jsou íepřesíé, požadovat jejich  vymazání,

pokud  se  z/pracovávají  íeoprávíěíě,  a  požadovat,  abychob  jejich  zpracování omezili

(podrobíěji čl. 16, 17 a 18 ON). 

3) Dále v případech, kdy z/pracováíí probíhá proto, že tb plííbe íáš úkol ve veřejíéb z/ájbu

íebo při výkoíu veřejíé boci, kterýb jsbe pověřeíi (čl. 6 odst. 1 písb. e) ON), aíebo kvůli

íašebu oprávíěíébu z/ájbu (čl.  6  odst.  1  písb.  f)  ON),  báte právo podat proi tobuto

z/pracováíí tz/v. námitku (podrobíěji čl. 21 ON).

4) Dále báte právo se o z/pracováíí svých osobíích údajů doz/vědět  informace,  vz/tahující  se

k jedíotlivýb ageídáb („účelůb z/pracováíí“), které z/ároveň z/veřejňujebe ZDE (vložit odkaz

na sestavu informací o jednotlivých agendách – účelech zpracování).

5) Pokud je  z/pracováíí  Vašich osobíích údajů  z/aložeío ía tob,  že  jste  íáb k íěbu udělili

souhlas (čl. 6 odst. 1 písb. aíebo čl. 9 odst. 2 písb. a ON), báte právo teíto souhlas kdykoli

1 § 45 z/ákoía o z/pracováíí osobíích údajů (v legislaivííb procesu)
2 Čl. 38 odst. 5 ON
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odvolat.  Souhlas  odvoláte  tak,  že  ía  adresu  iífo@obecholeií.cz/ z/ašlete  z/právu,  v ííž

uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž bůžete z/aslat i lisiííou z/ásilkou ía

íaši adresu, uvedeíou ía z/ačátku tohoto textu, aíebo osobíě. 

6) Ve Vašich dotaz/ech, podíětech a požadavcích ke svýb osobííb údajůb ía sebe se busíte

ideíiikovat a uvést koítakt, protože z/pravidla budebe buset íejprve ověřit Vaši totožíost.

Vyříz/eíí urychlíte, pokud se ía íás obrátte z/působeb prokaz/ujícíb Vaši totožíost, jako je

datová  schráíka,  embail  s uz/íávaíýb  elektroíickýb  podpiseb  aíebo  lisiííé  podáíí

s ověřeíýb podpiseb, případíě se ía obecíí úřad dostavíte osobíě s průkaz/eb totožíosi.

7) Pokud íebudete spokojeíi  s vyříz/eííb dotaz/u,  požadavku íebo podíětu správceb, báte

právo  podat  stínost k Úřadu  pro  ochraíu  osobíích  údajů.  Předtb  je  ale  vždy  vhodíé

projedíat  probléb  s pověřencem.  Jeho  úkoleb  je  předevšíb  právě  dohlížet  ía  to,  z/da

s Vašibi údaji pracujebe řádíě a íeporušujebe Vaše práva.
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