Informace o zpracování osobních údajů
Rádi bychom Vás, jako občana Města Lomu nebo jako další subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou v
rámci samostatné a přenesené působnosti zpracovávány, informovali o podrobnostech zpracování
Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými předpisy upravujícími
oblast ochrany osobních údajů nebo regulujícími činnost Města Lomu.

Identifikační a kontaktní údaje správce a DPO

1.

1.1 Správce osobních údajů
Název subjektu:
IČO:
Adresa:
Telefonní číslo:
Číslo faxu:
ID datové schránky:
E-mailová adresa:

Město Lom
002 66 035
nám. Republiky 13/5, 435 11 Lom
+420 476 769 860
+420 476 745 864
47nbcyq
podatelna@mesto-lom.cz

Uvedený subjekt je správcem Vašich osobních údajů.

1.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro oblast ochrany osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):
Jméno a příjmení:
E-mailová adresa:

Miroslav Mertl
poverenec.gdpr@mesto-lom.cz

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s případnými dotazy ohledně
zpracování Vašich osobních údajů.

Rozsah zpracování – osobní údaje

2.

Zpracováváme osobní údaje získané buď přímo od Vás, nebo od třetích osob - zejména od
provozovatelů registrů, rejstříků a evidencí, a to zejména v následujícím rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

identifikační údaje (např. jméno, příjmení, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti),
další údaje o osobě (např. státní občanství, titul),
adresní údaje (např. doručovací adresa, adresa trvalého bydliště),
kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa),
finanční údaje (např. číslo bankovního účtu, údaje o platbách),
údaje o majetku (např. vlastnictví nemovitosti),
multimediální údaje (např. audio záznam, fotografie),
údaje o jiné osobě (např. údaje o dětech, partnerech, rodičích),
údaje o protiprávním jednání (např. klasifikace přestupku),
údaje související s významnými životními událostmi (datum a místo narození, uzavření
manželství, úmrtí).

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy za určitým účelem, tedy z nějakého důvodu. Vaše výše
uvedené osobní údaje zpracováváme zejména k následujícím kategoriím účelů:
a) zajištění chodu města, vč. agendy týkající se zastupitelstva a rady, evidence vyhlášek města
aj.,
b) vedení finanční agendy, vč. veřejnosprávní kontroly, dotací, účetnictví, správy daní a
poplatků,
c) správa nemovitostí a majetku města,
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d) výkon správních agend, vč. projednávání přestupků, vedení matrik, evidence obyvatel,
organizace voleb, vidimace a legalizace,
e) zajištění agendy stavebního úřadu a územního rozvoje,
f) zajištění úkolů souvisejících s ochranou životního prostředí,
g) poskytování sociálních, pečovatelských a pohřebních služeb,
h) provozování městské knihovny,
i) provoz fotopastí za účelem ochrany majetku, práv a předcházení protiprávnímu jednání,
j) organizace kulturních a společenských událostí,
k) posilování vztahů s veřejností a prezentace města, vč. publikování Lomské radnice.

Zákonnost zpracování – právní tituly

4.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy na základě právního titulu. Bez právního titulu Vaše osobní
údaje nezpracováváme.
Město Lom zpracovává osobní údaje zejména za účelem splnění zákonných povinností, které se na
něj jako na veřejnoprávní korporaci zřízenou dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní
zřízení) vztahuje, příp. za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je město Lom pověřeno.
Některé činnosti mohou být vykonávány rovněž na základě smlouvy uzavřené mezi občany (či dalšími
osobami) a městem Lom. Jedná se zejména o smlouvy o poskytování dotací, kupní, nájemní a další
smlouvy, které Město Lom uzavírá v rámci výkonu svých činností. Vaše osobní údaje jsou v takovém
případě zpracovávány, jelikož jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a následné plnění práv a
povinností, které vyplývají ze smluvního vztahu.
Fotopasti jsou využívány na základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu na předcházení
protiprávnímu jednání a ochraně majetku před škodou (pouliční kriminalita, narušování veřejného
pořádku, vandalismus apod.), případně získání důkazů pro postup proti osobám dopouštějícím se
protiprávního jednání.
Pokud jsou Vaše osobní údaje zveřejněny zejm. v Lomské radnici, na webu nebo v propagačních
materiálech a jedná se o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR (nejedná se např. o pouhé
fotografie z akcí města), zpracováváme je výlučně na základě Vámi uděleného souhlasu.
V případě akcí pořádaných Městem Lom, z nichž jsou pořizovány fotografie, zvukové či obrazové
záznamy pro účely prezentace města, se zpravidla nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu
GDPR. Přesto nám záleží na Vašem soukromí a chceme, abyste se na těchto záznamech objevili
pouze dobrovolně. Proto na těchto akcích musí být fotograf nebo kameraman vždy řádně a viditelně
označen a účastníci budou o fotografování nebo natáčení informováni.

Příjemci osobních údajů

5.

Vaše osobní údajů mohou být předány dalším subjektům. Příjemcem osobních údajů mohou být
zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orgány státní správy (Český statistický úřad, finanční úřady, Česká správa sociálního
zabezpečení, úřady práce, katastrální úřady ad.);
externí účetní firmy;
územní orgány samosprávy – Městský úřad Litvínov, Úřad městské části Brno-střed (zvláštní
matrika), Krajský úřad Ústeckého kraje;
Správa základních registrů;
zdravotní pojišťovny;
Orgán sociálně-právní ochrany dětí;
osoby vykonávající právní praxi (notáři, exekutoři);
orgány činné v trestním řízení (soudy, státní zastupitelství, policejní orgány);
poskytovatelé doručovacích služeb – Česká pošta, s.p.;
poskytovatelé služeb v oblastech měření a regulace tepla a vody;
dodavatelé energií;
poskytovatelé polygrafických služeb;
ústavy sociální péče;
zdravotní a sociální zařízení;
banky;
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•

právní zástupci.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Doba uchování

6.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, úkolu ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je Město Lom pověřeno, budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými
právními předpisy (zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem České národní rady
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, a zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem apod.) nebo v souladu
s nimi.
Osobní údaje zpracovávané na základě právního titulu plnění smlouvy budou uloženy po dobu nutnou
k zajištění plnění vzájemných práv a povinností vyplývajících z příslušné smlouvy a následně po dobu
stanovenou příslušnými právní předpisy (zejm. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.).
Záznamy z fotopastí zpracovávané na základě veřejného nebo oprávněného zájmu jsou uchovávány
po dobu nezbytnou k postupu proti osobám, jejichž protiprávní jednání bylo fotopastí zachyceno,
zejm. do skončení správního, trestního nebo civilního řízení. V případě náhodného zachycení
subjektů, nesouvisejícího s protiprávním jednáním, jsou záznamy neprodleně manuálně odstraněny.
V souvislosti se zpracováním, ke kterému byl udělen dobrovolný souhlas, budou osobní údaje
zpracovávány pouze po dobu trvání souhlasu, příp. do jeho odvolání.

Vaše práva

7.

Dle GDPR Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete
v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat:

7.1 Právo na přístup
Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv.
Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším
informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů,
doba uchování, zdroje osobních údajů apod.
První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o
další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním
nákladům.

7.2 Právo na opravu
Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

7.3 Právo na výmaz
Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo
pokud jsou splněny jiné výjimky (vzhledem k tomu, že většina činností Města Lom je vykonávána na
základě zákona, je uplatnění tohoto práva vůči nim vyloučeno).

7.4 Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
•
•
•
•

popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu
potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;
zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení
jejich použití;
osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků;
vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování
osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy
převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
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7.5 Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy je zpracování
prováděno především na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci.

7.6 Právo na přenositelnost
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného
souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu. V případě Vaší žádosti zašleme tyto osobní údaje v tomto
formátu přímo jinému správci, bude-li to technicky proveditelné.

7.7 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud jste správci dali souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas
kdykoli odvolat, a to ohledně všech nebo některých osobních údajů nebo účelů zpracování. Odvolání
souhlasu však nebude mít vliv na zpracování učiněná před odvoláním tohoto souhlasu.

7.8 Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat
stížnost u dozorového úřadu. V České republice vykonává funkci dozorového úřadu Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Způsob uplatnění práv

8.

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované
Městu Lom. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, datum
narození), adresní údaje a specifikace uplatňovaných práv.
Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob
k Vašim osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření Vaší totožnosti.
Žádost můžete podat následovně:
•
•
•
•

9.

Osobně – Žádost podejte na podatelnu Města Lomu. K ověření Vaší totožnosti bude
vyžadováno předložení průkazu totožnosti.
Písemně – Žádost opatřete svým úředně ověřeným podpisem, vložte do obálky nadepsané
„Žádost dle GDPR“ a zašlete na adresu Města Lomu.
E-mailovou zprávou – Žádost opatřete svým zaručeným elektronickým podpisem a odešlete
na e-mailovou adresu poverenec.gdpr@mesto-lom.cz s předmětem „Žádost dle GDPR“.
Datovou zprávou – Žádost odešlete ze své datové schránky do datové schránky Města Lom a
do pole Věc uveďte „Žádost dle GDPR“.

Neposkytnutí osobních údajů

Obecně máte právo své osobní údaje neposkytnout. V rámci úkolů, které Město Lom vykonává na
základě zákona, však může být poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem.
V případě smluvního vztahu může být poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem nebo
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze očekávat
plnění smlouvy ze strany Města Lom.

***
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se
zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených v úvodu.
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