Informace a přístup k osobním údajům
Správce osobních údajů: město Neveklov, se sídlem Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80,
PSČ 257 56, IČ: 00232386, dále jen „správce“ jako správce osobních údajů zpracovává
údaje v níže uvedených případech:
Právní základ pro zpracování, účel zpracování, příjemci osobních údajů, doba
zpracování osobních údajů:
v podrobnostech viz http://www.neveklov.cz/files/uredni-deska/gdpr/2-gdpr-zaznam-ocinnostech-zpracovani.pdf
Práva subjektu údajů - pro více informací subjektu údajů odkazujeme na webové stránky
Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276
Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů (tedy o tom,
jaké údaje o něm správce zpracovává). Úplný výčet informací, které správce poskytuje při
shromažďování osobních údajů, je uveden v čl. 13 a 14 obecného nařízení (GDPR).
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má oprávnění na základě
jeho aktivní žádosti žádat od správce osobních údajů informace o tom, zda správce osobních
údajů zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem
jsou zpracovávány.
Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, což
znamená, že pokud se subjekt údajů domnívá, že údaje, které správce o jeho sobě zpracovává
jsou nepřesné, je správce osobních údajů povinen na žádost subjektu údajů nepřesné osobní
údaje opravit. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) představuje jinými slovy vyjádřenou
povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou
splněny určité podmínky a subjekt údajů o to správce osobních údajů požádá.
Subjekt údajů má dále právo, aby správce osobních údajů v určitých případech omezil
zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech
správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, má subjekt osobních údajů právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů zakládá subjektu údajů možnost za určitých podmínek získat
osobní údaje, které se ho týkají a které správci poskytl ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu, když subjekt údajů má zároveň právo tyto údaje poskytnout
jinému správci osobních údajů, případně (pokud o to subjekt údajů požádá) má právo na to,
aby správce osobních údajů předal (je-li to technicky proveditelné) ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu tyto osobní údaje jinému správci.
Správce osobních údajů má právo (v případě, že žádosti subjektu údajů jsou zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, buď uložit přiměřený poplatek,
nebo odmítnout žádosti vyhovět.
V případě, že bude subjekt údajů nespokojen se zpracováním svých osobních údajů
prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, jeho pověřenci, nebo se obrátit

na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS mssbcgw, emailem na adrese mesto@neveklov.cz nebo poštou na
adrese Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost
údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů
zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro správce je JUDr. Jan Podhorský – advokát, se sídlem
Masarykovo náměstí 102, 25601 Benešov, ČAK 11978, tel. č. 605 83 38 70, k zastižení v
pobočce své advokátní kanceláře, tj. v přízemí budovy MěÚ Neveklov na adrese náměstí Jana
Heřmana 333, 25756 Neveklov, každou středu od 8:00 hod. do 9:00 hod.

