Informace o zpracování osobních údajů v obci Smolnice
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů nám ukládá informovat Vás, občany obce Smolnice,
o skutečnostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, jejich ochranou a Vašimi právy,
jako subjektů osobních údajů.
Správcem údajů je tedy Obec Smolnice. Jako správce údajů zpracováváme osobní údaje fyzických
osob, zejména Vás, občanů, a to v jednotlivých agendách, např. evidence obyvatelstva, místní
poplatky aj. Za řádné zpracování údajů jsme odpovědni. Dále jsme odpovědni za vyřízení Vašich
dotazů, námitek či požadavků. Osobní údaje zpracováváme pro splnění zákonem stanovených
povinností.
S ohledem na zajištění jejich bezpečnosti minimalizujeme jejich rozsah a podle účelu jejich použití.
Doba uchování Vašich osobních údajů je omezena zákonnými lhůtami, zůstávají tak v naší evidenci po
dobu nezbytně nutnou. Na našem obecním úřadě nedochází k žádnému automatizovanému
zpracování a údaje nepředáváme do zemí mimo EU.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vám dává právo, kdykoliv od nás požadovat informace o
tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je pro jejich zpracování důvod. Máte právo žádat
kopii zpracovávaných osobních údajů, právo na opravu (pokud jsou nepřesné) a právo na omezení
zpracování nebo právo na výmaz (pokud jsou zpracovávány neoprávněně). Dále máte právo podat
námitku v případech, kdy zpracování probíhá při výkonu veřejné moci či zájmu, nebo v případě
oprávněného zájmu. Je-li zpracování Vašich údajů založeno na základě souhlasu, máte právo jej
kdykoliv odvolat.
Veškeré informace o zpracování dostanete na obecním úřadě v pracovní době.
Jakékoli informace můžete dostat pouze o Vaší osobě. Předem je nutné prokázat Vaši totožnost.
Totožnost prokážete zasláním dotazu přes datovou schránku, nebo v listinné podobě s ověřeným
podpisem. Samozřejmě lze podat žádost osobně s průkazem totožnosti.
O Vaše osobní údaje a řádné nakládání s nimi se stará také pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Pro naši obec tuto funkci vykonává Jana Kalašová, tel. 731479063, e-mail: kalasjana@email.cz . Na
pověřence se můžete obracet s dotazy i požadavky ohledně Vašich práv, pokud se týkají zpracování
osobních údajů přímo Vaší osoby. Jeho úkolem je především dohlížet, zda s Vašimi údaji pracujeme
řádně a neporušujeme Vaše práva.
Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší záležitosti správcem, máte právo podat stížnost. Před
podáním stížnosti je vždy vhodné celou záležitost projednat s pověřencem. V České republice je
dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů fyzických osob Úřad pro ochranu osobních
údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 -Holešovice, tel.: 234 665 111,
www.uoou.cz
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