INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH úDAJŮ
1.

ÚČEL

Účelem tohoto dokumentu je splnit povinnost uloženou správci osobních údajů v čl. 13, popř. čl. 14
Nařízení 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 zmšení
směrnice 95/46/ES ( dále také jen „GDPR" nebo „Nařízení") a poskytnout odpovídající informace
fyzickým osobáJ.11, jejichž osobní údaje správce zpracovává při své činnosti.
2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je obec Nepomuk, JČ 006 62 909, se sídlem Nepomuk 50, 262 42 Rožmitál
pod Třemšínem, Obecní úřad Nepomuk. Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla a dále
prostřednictvím kontaktních údajů, které naleznete na https://nepomuk-pb.cz
Správce je odpovědný za zpracování osobtúch údajů obcí. Rovněž vyřizuje žádosti (např. o opravu, o
výmaz, o informaci týkající se osobních údajů), náJ.nitky, a poskytuje subjektu údajů informace o tom,
jak a proč s osobními údaji nakládá.
3. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl správcem jmenován Mg1·. Tomáš Holubec, kterého
můžete kontaktovat na e-mailové adrese holubec@btrade.cz
Na pověřence se můžete obracet s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se
týkají přímo Vašich osobních údajů zpracovávaných obcí, a to zejména pokud se nechcete obrátit
přímo na zástupce obce.
Pověřenec Vaše dotazy, podněty a požadavky odborně vyhodnotí a předá správci spolu s
doporučením, jak danou věc řešit, případně Vám poskytne základní informace. Odpovědný za vyrízení
Vašich dotazů, podnětů, požadavků apod. je však výhradně samotný správce.
4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje správce zpracovává na právním základě - plnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje dle čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR; plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce dle čl. 6 odst. 1. písm. e) GDPR; plnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na
žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. l. písm. b) GDPR; pro účely oprávněných zájmů správce
nebo třetích osob dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR, jimiž jsou zejména ochrana majetku správce a třetích
osob; udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1. písm. a)
GDPR.
Podstatnou část osobních údajů o občanech obce, vlasttúcích nemovitostí v obci, jakož i o dalších
fyzických osobách, správce zpracovává za účelem plnění povinností, které mu ukládají obecně
(např.
zákon o evidenci
zákony
o volbách,
stavebníazákon,
zákon
ozávazné
obcích,právní
zákon předpisy
o místních
poplatcích,
zákon o obyvatel,
svobodném
přístupu
k informacím
řada dalších).
Takto správce zpracovává především kateg01·ie osobních údajů jméno a příjmení, rodné číslo, datum
narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o
úmrtí a další údaje. K těmto údajům mají přístup jen určení zaměstnanci, případně jsou předávány
v rámci plnění zákonných povinností dalším orgánům veřejné správy.
Dále správce zpracovává na základě uzavřených smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích,
dalších smluviúch stranách, popř. o jejich zástupcích, a to za účelem plnění práv a povinností

