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Obecné informace o ochraně osobních dat (GDPR)
Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation, odtud dále jen „GDPR“).
Nařízení GDPR se týká zpracování osobních údajů fyzických osob (nově upravuje pravidla stanovená
dosud zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Mezi hlavní důvody přijetí nařízení GDPR
patří rychlý rozvoj informačních technologií a s ním související proces globalizace.
Tímto nařízením se musí řídit správci a zpracovatelé osobních údajů ze všech zemí EU a ve všech
odvětvích, včetně veřejné správy.
Osobním údajem je podle GDPR každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo
na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
Mezi obecné osobní údaje řadíme: jméno a příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale
dnes již také IP adresu, fotografii nebo audiovizuální záznam. Obecné nařízení věnuje speciální
pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, tzv. citlivé údaje, jimiž jsou údaje o rasovém
či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v
odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do
kategorie citlivých údajů nařízení zahrnuje genetické, biometrické údaje a zejména veškeré osobní údaje
dětí.
Naopak z působnosti GDPR jsou vyloučeny anonymizované údaje, údaje zemřelých osob a údaje
získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter. (Týká
se to tedy údajů, které jsou určeny jen pro osobní potřebu, a uživatel je nebude s nikým sdílet – např.
soukromý adresář.)
V nařízení GDPR jsou nově zakotvena i některá práva subjektů osobních údajů, případně jsou některá
stávající práva zpřesněna. Člověk, jehož osobní údaje správce eviduje, má právo na poskytnutí informací
o svých údajích nejen ve chvíli jejich předání, ale i kdykoli později. Pokud se to nedotkne práv jiných
osob, má právo i na poskytnutí kopie svých údajů. Za další kopii už ale může být požadován přiměřený
poplatek. K dalším právům patří i právo na opravu nepřesných údajů, právo vznést námitku, např. proti
dalšímu zasílání marketingových nabídek, a také právo na vymazání údajů, ale pouze pokud není
relevantní důvod pro jejich další uchovávání.
Osobní údaje lze přitom zpracovávat, pokud existuje alespoň jeden z těchto důvodů:
subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
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Základní informace o ochraně osobních dat (GDPR)
Město Hrádek nad Nisou
Město Hrádek nad Nisou, (dále jen „Město“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní
údaje v souladu s platnou legislativou. Město zpracovává osobní údaje a další informace
týkající se občanů a dalších subjektů údajů Města v rámci samostatné a přenesené působnosti.
Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených
Městu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se
nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje
zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů.
Tato zpracování však Město provádí jen výjimečně.
Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osoby. Město zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování
nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je
Město pověřeno, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
Pokud město zpracovává osobní údaje na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny
na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která podle GDPR
mají. Pokud subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním údajů, musí být dobrovolný a je oprávněn jej
kdykoliv odvolat.
Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní. Rozsah
shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený 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. Město respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony,
např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají,
případně období, po které budou uchovávány. Město zpracovává osobní údaje občanů podle účelů
zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679
- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
Zpracování osobních údajů Městem je prováděno zákonným způsobem, je pro občany (či jiné fyzické
osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou
snadno přístupné.
Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají
jeho konkrétní situace. Město pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Města, které
nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana. Na město je možné se k uplatnění práv v
oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
datové schránky IDDS:
elektronické pošty (e-mailem):

4tkbw8g,
podatelna@muhradek.cz, kdy musí být zpráva podepsána
zaručeným elektronickým podpisem,
poštovních služeb podáním na Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad
adresu:
Nisou, kdy musí být podání opatřeno úředně ověřeným podpisem
osobní návštěvy na adrese:
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, kdy je nutné s přijít
platným průkazem totožnosti.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Město 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
Město obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu
se zpracováním osobních údajů.
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V souvislosti s přechodem na novou legislativu proto přijímá i Město Hrádek nad Nisou organizační,
bezpečnostní a technická opatření k zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů, aby zajistilo
soulad s GDPR. Obce jako orgán veřejné moci ve smyslu čl. 37 GDPR jsou též povinny jmenovat
pověřence pro ochranu osobních údajů, tj. osobu, která bude dohlížet na zpracování osobních údajů
(dále jen „pověřenec“) a poskytovat v této oblasti odborné poradenství. Zároveň pověřenec komunikuje
s dozorčím orgánem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a spolupracuje s ním případně
při řešení podnětů ze strany subjektů údajů.
Jmenovaným pověřencem pro Město je Ing. Jan Gubáš, e-mail: gubas@catania.cz

Zpracování: 24. 05. 2018 | Městský úřad Hrádek nad Nisou | ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU | | Informace jsou platné od 24. 05. 2018.
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