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INFORMACE
občanům a ostatním návštěvníkům k zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou
I.
Základní informace k jednání na zasedání zastupitelstva města
základní / obecné
 Zasedání zastupitelstva města probíhá v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem.
 Počet osob, které se mohou zasedání zastupitelstva účastnit je dán kapacitou jednacího sálu,
limitovanou požadavky požární bezpečnosti, zejména kapacitou evakuačních cest daného prostoru.
 Jednací řád v platném znění vč. podkladů pro dané jednání a určené veřejnosti, jsou k nahlédnutí
v termínu zasedání na základě žádosti, u přítomné osoby zajišťující zasedání zastupitelstva (např.
zapisovatelka, tajemník apod.). Jednací řád je dostupný i v elektronické podobě na internetových
stránkách města, viz odkaz /Stránky zastupitelstva/ v závěru dokumentu.
 Projednávané body včetně podkladů jsou zpravidla také prezentovány v místě zasedání díky
zobrazovací technice, resp. promítány dataprojektorem při vlastním ústním projednávání daného bodu.
v souvislosti se zákonem o obcích
Proces jednání zastupitelstva města je upraveno zejména § 92 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon“).
Program jednání zastupitelstva města
Město Hrádek nad Nisou uveřejňuje program jednání zastupitelstva města na své úřední desce
(fyzické i elektronické umožňující dálkový přístup) v zákonem stanovených termínech, viz odkaz /Úřední
elektronická deska města/ v závěru dokumentu. Dále pak na internetových stránkách města určených pro
zastupitelstvo města, viz odkaz /Stránky zastupitelstva města/ v závěru dokumentu.
Zápis jednání zastupitelstva města
Zápis není uveřejňován a v souladu se zákonem (§ 95 Zákona) je uložen na městském úřadu
k nahlédnutí.
Výpisy usnesení z jednání zastupitelstva města
Nad rámec zákonné povinnosti město zpracovává soubory výpisů schválených usnesení, které jsou
uveřejňovány v anonymizované podobě (podoba a forma, kdy jsou anonymizovány osobní údaje v soupisu
přijatých usnesení). Uveřejňovány jsou na internetových stránkách města, viz odkaz /Stránky zastupitelstva
města/ v závěru dokumentu.
Podklady pro jednání zastupitelstva města
Podklady pro jednání zastupitelstva města jsou zpřístupněny pouze oprávněným osobám (zastupitelům a
úředníkům městského úřadu), a to z organizačně administrativních důvodů souvisejících se zpracováním
podkladů v souladu se zachováním ochrany osobních dat (GDPR).
Podklady jsou v listinné podobě k nahlédnutí před samotným jednáním zastupitelstva města (15 minut před
jednáním) v místě konání, a to u pracovníka/pracovnice úřadu. Podklady jsou také uloženy na městském
úřadu k nahlédnutí v pracovních hodinách, a to v týdnu, resp. v předcházejících dnech příslušného týdnu,
ve kterém se koná dané zastupitelstvo. Více informací podá odpovědný pracovník/pracovnice odboru
Kancelář úřadu městského úřadu.
Jednání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejné (§ 93, odst. 3 zákona).
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II.
Informace k jednání na zasedání zastupitelstva města
v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR)
základní / obecné
 V souvislosti s plněním povinností podle 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 zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále také jako „Nařízení GDPR“)
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako
„Zákon OOU“), si je Městský úřad Hrádek nad Nisou vědom ochrany osobních údajů, které
zpracovává v souladu s Nařízením GDPR.
 Osobní informace jsou považovány za důvěrné a městský úřad klade důraz na bezpečnost při jejich
zpracování. Protože podklady nebo zápisy z jednání orgánu města (zastupitelstvo města / rada města)
mohou obsahovat osobní údaje, jsou zpřístupněny pouze oprávněným osobám.

pořizování audio nebo video záznamu
1. Obec
Obec ze zasedání zastupitelstva obce pořizuje audio nebo video záznam prostřednictvím obecního úřadu,
kdy toto zpracování dat slouží k ochraně práv obce při plnění její zákonné povinnosti, stejně jako k ochraně
práv jednotlivých zastupitelů a je pořizován za účelem přesnosti a správnosti pořízeného zápisu, včetně
účelu archivačního (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen správce osobních údajů).
 Oproti zpracování audio anebo video záznamu pořizovaným úřadem na zasedání zastupitelstva
města může kdokoliv (subjekt údajů) podat námitku ve věci zpracování osobních údajů (tj.
proti existenci záznamu) ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
 Údaje dle bodu předchozího bodu budou zpřístupněny, v souladu s legislativou, příslušným
zaměstnancům úřadu a jednotlivým členům zastupitelstva města, ostatním osobám pak
zejména po úpravě dat, v souladu s ochranou osobních údajů.
2. Veřejnost
Ze zasedání zastupitelstva obce lze pořizovat audio nebo video záznam pro vlastní účely, ale tato činnost
nesmí narušovat průběh zasedání zastupitelstva obce.
Bude li zasedání zastupitelstva obce nahráváno (audio a video záznam) z řad veřejnosti upozorňujeme na
možné důsledky tohoto jednání, zejména při dalším nakládání se záznamem a jeho uveřejňování na
internetových stránkách a sociálních sítích. Důvodem je zejména ochrana osobních údajů (resp. jejich
zpracování) a práv dalších účastníků a návštěvníku zasedání zastupitelstva obce, např.: z řad občanů obce a
další veřejnosti (tím nejsou myšleny úřední osoby a volení zastupitelé účastnících se jednání).
Dle našeho názoru, ne všechny zaznamenané projevy mají charakter názoru účastníka nebo jsou
vyjádřením účastníka ve veřejném zájmu a pak je nutné osobní data chránit. Při možném zjištění porušení
nebo nedostatečné ochrany osobních údajů v rámci pořizování záznamu, budeme iniciovat prověření ze
strany příslušných orgánů, zejména u úřadu na ochranu osobních údajů.
Žádáme tedy subjekty z řad veřejnosti, které mají v úmyslu pořizovat záznam ze zasedání zastupitelstva
obce, aby toto nahlásili předsedající osobě před zahájením jednání. Informace by měla obsahovat účel a
způsob nahrávání a základní identifikace subjektu. Důvodem je, aby mohl kdokoliv z návštěvníků zasedání
zastupitelstva obce bránit a chránit svá práva, domnívá li se, že jsou daným jednáním subjektu porušována.
Tímto upozorněním je tedy také subjektům, pořizujícím audio nebo video záznam, dáváno na vědomí, že
je nutné zpracovávat případný záznam s hledem na ochranu osobních údajů (zpracování osobních údajů
však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života).
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ochrana osobních údajů: Obec - DPO - GDPR / UOOU
A. Správcem osobních údajů je:
Město Hrádek nad Nisou, se sídlem: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854),
jehož je městský úřad součástí a na kterého se můžete v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
datové schránky IDDS:
elektronické pošty (e-mailem):
poštovních služeb podáním na
adresu:
osobní návštěvy na adrese:

4tkbw8g,
podatelna@muhradek.cz, kdy musí být zpráva podepsána
zaručeným elektronickým podpisem,
Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad
Nisou, kdy musí být podání opatřeno úředně ověřeným podpisem
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, kdy je nutné s přijít
platným průkazem totožnosti.

NEBO lze některé požadavky uplatnit cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, viz dále.
B. Jmenovaný pověřenec pro Město Hrádek nad Nisou je:
Ing. Jan Gubáš
Telefon: +420 --- --E-mail: gubas@catania.cz

| Dat. schránka: ---

| Web: ---

C. Dozorový orgán je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7| IČO: 70837627
Telefon: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace) | +420 234 665 800 (Informační linka je k dispozici
vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30)
E-mail: posta@uoou.cz
| Dat. schránka: qkbaa2n | Web: https://www.uoou.cz
Více informací o zpracování osobních údajů také na: www.hradek.eu – sekce „Dokumenty“ – GDPR.

III.
Zdroje informací
internetové zdroje legislativní
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110
internetové zdroje k pořizování audio nebo video záznamů
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2013-porizovani-obrazovych-a-zvukovych-zaznamu-z-jednanizastupitelstva/d-2793/p1=1020
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1869-chcete-mit-chytrou-vesnici-tady-je-par-tipu-ktere-mohou-po
https://www.epravo.cz/top/clanky/transparentnost-uzemni-samospravy-a-poskytovani-zaznamu-z-jednanizastupitelstva-obce-108303.html
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2010/01/PP_nahravani_zastupitelstva.pdf
internetové stránky města
Stránky města Hrádek n. N.

Úřední elektronická deska města

Zastupitelstva města

www.hradek.eu

https://www.hradek.eu/index3.aspx?rub=130

http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=23
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