Vážení občané,
Dne 25. května 2018 vstupuje v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
označované jako GDPR (General Data Protection Regulation). Představuje právní rámec
ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie.
Pro Vás jako klienty veřejné správy, označované v Nařízení jako subjekty údajů, z něj vyplývá
celá řada práv:
1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají,
jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním
údajům a k následujícím informacím:
a) účel zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit,
kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování či vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu
údajů;
h) skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace
týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování pro subjekt údajů.
2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt
údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na
předání. Toto ustanovení Nařízení se nicméně obce Libčeves netýká, je však vhodné o něm
vědět, neboť se Vás může týkat v případě některých poskytovatelů služeb, které máte
nasmlouvané.
3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu
údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v
elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
4. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a
svobody jiných osob.
Obec jako správce a/nebo zpracovatel osobních údajů je povinen subjektu poskytnout
informaci, za jakým účelem jsou osobní údaje shromažďovány.
Obec Libčeves zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších
subjektů údajů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů

je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených obci zvláštními zákony (viz odkaz na
webu obce Zpracovávané osobní údaje. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech
údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Rozsah shromažďovaných
osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro
naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je
omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována
opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující
zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich
zpracování).
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