Informace o zpracování osobních údajů
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Obec Hradce včetně svých organizačních složek dbá o ochranu osobních údajů, cílem
obce je zajistit maximální ochranu osobních údajů při jejich zpracování.
Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování osobních a používání osobních
údajů. Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak online, tak off-line.
Správce osobních údajů je obec Hradce, pověřencem pro ochranu osobních údajů je
Jan Kotrba, kotrba@gdprpartners.cz, 608641030.
Právní základ zpracování:
a) Subjekt údajů udělil souhlas pro zpracování
Pohybujeme se ve veřejné správě, většina činností, kterou veřejná správa provádí,
provádí ve veřejném zájmu, případně na základě svých zákonných povinností.
Proto takové zpracování pro obec, případně její organizační složky bude výjimečné.
Příklad:
Občan XY:
Obec vede obecní kroniku, zákon o kronikách obcí však nepředpokládá, že
v kronice budou uváděny jakékoliv soupisy místních občanů, které jsou již
zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 2. odst. 1 čl. 4 odst. 2 Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů. Pro zařazení takového soupisu v rozsahu jméno,
příjmení, přesná adresa bydliště, případně datum nebo rok narození a další osobní
údaje (např., soupis lidí, kteří se přestěhovali a odstěhovali), k takovému zpracování
je třeba získat souhlas těchto subjektů údajů dle čl. 6 odst. 1. písm. a).
b) Zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Dotčené právní předpisy jsou zejm.,: z. 128/2000 Sb., zákon o obcích, 500/2004
Sb., správní řád, 89/2012, občanský zákoník, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, 499/2004, o archivnictví a spisové službě a změně některých
zákonů. Toto je výčet pouze nejpoužívanějších předpisů v případě zpracování
osobních údajů obcí. Samozřejmě můžeme provádět i další zpracování na základě
jiných právních předpisů, pokud nám to právní předpis umožní/přikáže.
Příklad:
Občan XY chce pokácet strom, v rámci toho musí dojít na obecní úřad, který ve
správním řízení rozhodne o osudu stromu. K tomu, aby obec zpracovala osobní
údaje žadatele nepotřebuje souhlas občana XY, ale zpracování je možné na základě
právního předpisu (správního řádu).
c) Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
Občan XY chce v obci uzavřít nájemní smlouvu mezi obcí. Předmětem smlouvy
bude pronájem restauračního zařízení v místní obci. Obec k takovému zpracování
opět nepožaduje souhlas občana, právní základ zpracování bude plnění smlouvy,
tedy za účelem kontraktačního procesu lze zpracovat osobní údaje bez souhlasu
občana. Upozorňujeme, že i v předsmluvním stádiu lze osobní údaje. Předsmluvní
stadium je součástí kontraktačního procesu.
d) Zpracování nezbytné pro ochranu důležitě životních zájmů subjektu údajů nebo
jiné osoby
Příklad:
Obec přesně v půlce dělí potok, který je při rozvodnění velmi nebezpečný. Starší
občan XY bydlí v těsné blízkosti a obec na něj má pouze kontakt ze správního
řízení. I v takovém případě lze použít osobní údaj za účelem varování.
e) Zpracování prováděné ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci
Většinu zpracování, která obec provádí, se provádí na základě tohoto právního
titulu.
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Příklad:
Publikace o kulturní a společenské činnosti obce.
f) Zpracování nezbytné pro oprávněný zájem správce
Toto zpracování bude pro obce opět výjimečné. Většinu činností pokryjí jiné právní
tituly.
Příklad:
Kamerové systémy. Ochrana majetku je oprávněným zájmem obce, případně
organizační složky obce. Dalším dobrým příkladem může být dlužné nájemné.
Nájemní smlouva vznikla, osobní údaje ve smlouvě zpracovány na základě
právního titulu plnění smlouvy, ale vymáhání pohledávky je zpracování, které je
v oprávněném zájmu správce.
Účely zpracování:
a) Plnění povinnosti v samostatné, případně přenesené působnosti obce
b) Plnění povinnosti v pracovně právních vztazích se zaměstnanci obce (včetně těch
zařazených do obecního úřad)
c) Správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání
se smluvními stranami
d) Zajišťování bezpečnosti, včetně kybernetické bezpečnosti
e) Běžný chod obce, kulturní a společenské akce.
Příjemci osobních údajů
Osobní údaje můžeme zpřístupňovat, případně předávat pouze na základě právních
předpisů, zároveň v případech stanovených, kdy je to dle zákona přípustné, můžeme
údaje poskytovat také třetím stranám, pokud to je nutné k prokazování, uplatňování
právních nároků. V takovém případě Vám ale dáme vědět, že Vaše údaje putují jinam.
Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za
kterými byly získány, a to po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy ČR.
Ochrana dat
Uplatňujeme opatření tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným
nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo
přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajů je
omezen na oprávněné příjemce, kteří toto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený
systém informační bezpečnost, jehož rozsah je úměrný rizikům, která mohou nastat
v případě kybernetického útoku.
V centrálních orgánech veřejné správy v určitých případech nepůsobíme jako správce
osobních údajů, ale jako zpracovatel osobních údajů. Tyto osobní údaje
shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme ani
nepředáváme dále k vlastním účelům. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací,
jejichž účelem je ochrana Vašich údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme
pouze podle pokynů správce nebo za účelem svěřených agend. Pro více informací
doporučujeme navštívit stránku www.mvcr.cz, případně hledat v centrálních registrech
dle konkrétní tématiky.
Soubory cookie, využití dat a podobné nástroje:
a) Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky shromažďovat
informace pomocí technologií jako jsou soubory cookie. Cookie jsou malé textové
soubory, které webová stránka při náštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na
pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie je možné používat
k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou
používány webové stránky, k analytickým účelům. Existují dva druhy souborů:
soubory cookie relace, které jsou odstraněny ihned po opuštění webové stránky a
trvalé soubory, které jsou odstraněny až ručně.

X.
XI.

b) V souborech z protokolů můžou být shromažďovány informace o tom, jakým
způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto
informace patří: jazyk, typ prohlížeče, operační systém, adresa IP, případně poloha.
Automatizované zpracování
Obec Hradce neprovádí automatizované zpracování osobních údajů.
Kontakt na správce
Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebojte se obrátit na pověřence pro ochranu osobních
údajů. E-mail: kotrba@gdprpartners.cz

