
Základní informace o zpracování osobních údajů městem Mnichovo Hradiště 

Dne 25. května 2018 nabylo 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 (dále jen „Nařízení“) často označované zkratkou 
GDPR (General Data Protection Regulation). Tímto Nařízením se musí řídit správci a 
zpracovatelé osobních údajů ze všech zemí EU a ve všech odvětvích, včetně veřejné správy. 
Text Nařízení je dostupný na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en  

 
Město Mnichovo Hradiště, jako správce osobních údajů, tímto poskytuje v souladu s články 12 
až 14 Nařízení základní informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů 
souvisejících s jejich zpracováním. 

1. Kontaktní údaje správce 

 
Město Mnichovo Hradiště 
Masarykovo náměstí 1 
295 21 Mnichovo Hradiště  
 
IČ: 00238309 
 
Telefon: +420 326 776 611 
Fax: +420 326 772 209 
 
E-mail: posta@mnhradiste.cz 
ID datové schránky: 8ztb4jw 
 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Ing. Zuzana Tomášová 

telefon: + 420 326 776 706 
e-mail: poverenec@mnhradiste.cz  
 
 

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování 
 
Město Mnichovo Hradiště zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly 
stanovenými Nařízením. Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je 
zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, tedy proto, že tak stanoví zákon, dále pro 
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a pro splnění 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému 
účelu, než ke kterému byly určeny.  
 
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 Nařízení mají. Pokud subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů, musí být dobrovolný a je oprávněn jej kdykoliv odvolat 
 
Další informace ke způsobu zpracování a právnímu základu zpracování Vám poskytne 
zaměstnanec, který má na starost příslušnou agendu. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
mailto:poverenec@mnhradiste.cz


 
4. Předávání osobních údajů 

 
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů předává 
město třetím subjektům výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon. Výjimkou je 
poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy se zpracovatelem 
osobních údajů, ten však musí poskytnout dostatečné záruky zajištění vhodných technických 
a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu 
zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo 
jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim. 

Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak 
stanoví zákon. 

5. Doba uložení osobních údajů 

Doba uložení jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje se řídí zákonem č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a vnitřním předpisem města (Spisový a skartační plán). 
Město zpracovává osobní údaje jen po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a 
osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou 
být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány. 
 

6. Práva subjektu údajů 

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů za podmínek stanovených čl. 15 až 20 Nařízení 
následující práva: 

▪ právo na přístup k osobním údajům – oprávnění subjektu údajů získat od správce 
informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou 
zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň získat další 
informace dle čl. 15 Nařízení; 

▪ právo na opravu – právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil 
nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají; 

▪ právo na výmaz (právo být zapomenut) – právo požadovat, aby správce osobní údaje 
bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly shromážděny a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; 

▪ právo na omezení zpracování – právo požadovat, aby správce omezil zpracování, mj. 
v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu správce ověřuje správnost údajů; 
nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a ověřuje se oprávněnost 
zpracování jeho osobních údajů; 

▪ právo na přenositelnost údajů – zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je 
možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci 
poskytl, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil 
a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci 
druhému, je-li to technicky proveditelné; podmínkou pro aplikaci tohoto práva je, že 
musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu nebo jako naplnění 
smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně; 

▪ právo vznést námitku – právo subjektu údajů kdykoli vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů: zpracování je 
nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je správce pověřen, či zpracování je nezbytné pro účely oprávněných 
zájmů příslušného správce či třetí strany. 



 

Výše uvedená práva můžete uplatnit pomocí podání žádosti jakýmkoliv způsobem (písemně, 
telefonicky, osobně, prostřednictvím e-mailové komunikace). Pověřený pracovník má však 
povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložili svou totožnost. 

Žádosti jsou vyřizovány bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů 
zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může město buď uložit 
přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. 

 

7. Další oprávnění subjektu údajů 
 

Subjekty údajů dále mají: 

▪ možnost konzultace problematiky zpracování osobních údajů městem Mnichovo 
Hradiště s pověřencem pro ochranu osobních údajů, osobní konzultace jsou možné 
výhradně po předchozí domluvě, 

▪ právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde mohou za 
podmínek stanovených čl. 77 Nařízení podat stížnost, jestliže se domnívají, že 
zpracováním jejich osobních údajů je porušeno Nařízení. 
 

 


