Ochrana osobních údajů
Pro obec Telč, ve smyslu čl. 37 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 (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) je jmenován pověřenec:
FairData Professionals a.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1 – Nové Město
e-mail: poverenec@telcsko.cz
tel. 255 000 111

Zásady zpracování osobních údajů
Chráníme veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu
s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je
pro nás důležité.
Obecní úřad Telč
Kontaktní poštovní adresa: nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
E-podatelna: epodatelna@telc-etc.cz
Identifikátor datové schránky: c26bg9k
Tel: 567 112 411
je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich
osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje
pro výkon své činnosti.
Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné
obcí během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je obec („Internetové
stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany obce během plnění smluv (iii) zpracování
osobních údajů při plnění právních povinností obce, (iv) zpracování osobních údajů za účelem
výkonu veřejné moci, která byla obci svěřena, (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro
účely ochrany oprávněných zájmů obce a (vi) na zpracování osobních údajů prováděné obcí
na základě Vámi uděleného souhlasu.
Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich
zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich
případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně
osobních údajů.
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být společností obcí zpracovávány pro tyto účely:

•

Plnění právních povinností (zejména evidence obyvatel, povinnosti ve smyslu účetní
a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně
dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);

•

Výkon veřejné moci, který byl obci svěřen (vydávání místních vyhlášek, rozhodnutí
ve správním řízení a podobně);

•

Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů obce,
například ochrana Internetových stránek a sítě obce před zneužitím);

•

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo emailů (zejména v případě Vašeho zájmu o informace o dění v obci, podnětů a podobně);

•

Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s dodavateli, nájemci a podobně);

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Obec je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje:
Údaje subjektů údajů

1. Údaje vedoucí k přímé identifikaci fyzické osoby („FO“)
Do této skupiny lze zařadit informace, které jsou jednoznačně ztotožnitelné s konkrétní FO. Příkladem může
být: Příjmení, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo pas atd.
2. Další údaje, které jsou o FO shromažďovány
Například informace o rodičích, dětech, svědcích, opatrovníkovi, omezení svéprávnosti, stav, údaje o
matričních událostech, údaje o matričních skutečnostech, údaje uvedené v podkladových listinách, číslo účtu.
IČO, DIČ.
3. Zvláštní kategorie osobních údajů
Biometrické údaje: digitální zpracování fotografie a podpisu.
4. Další kontaktní údaje, pokud byly dobrovolně poskytnuty – e-mail, mobilní telefon.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
Pokud udělíte obci souhlas se zpracováním osobních údajů například pro účely zasílání informací
o chodu obce, akcích v obci pořádaných (SMS rozhlas), pro účely usnadnění komunikace
s představiteli obce a podobně, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej
kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let nebo do jeho odvolání.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obcí jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým
zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům. Vždy však pouze
v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního
titulu pro zpracování osobních údajů.

Obec je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat
na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším
orgánům veřejné moci.
OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a případných obchodních
partnerů obce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s obcí, budou zpracovány
v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje
použije obec za účelem plnění smluv s obchodními partnery.
DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Doba zpracování
vyplývá z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená a dále po dobu, po kterou je obec povinna
jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů,
nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.
Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností
a výkon veřejné moci, která
byla obci svěřena

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana
oprávněného
zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li
zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě
nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti
s konkrétním případem

Vyřizování
požadavků
zaslaných prostřednictvím
elektronických formulářů/
e-mailů jsou-li využívány

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku, e-maily mazány
v pravidelných intervalech

Přihlašovací
údaje
do
elektronických
systémů
(např. Portál občana, SMS
rozhlas, Motivační program
třídění odpadů a podobně)

maximálně po dobu 3 let Vašeho posledního přihlášení do systému,
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném
případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti
s konkrétním případem

POUŽITÍ COOKIES
Pojmem cookies se myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky,
webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou automaticky shromažďovat osobní údaje
při návštěvě webových stránek.

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem internetovém prohlížeči nebo mobilní aplikaci,
které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a
jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit
a zlepšovat nabízené služby.
ÚČEL COOKIES
Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají
Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě naší webové
stránky a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
Soubory cookies zejména:
slouží k efektivní navigaci na webové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a
obecně k vylepšení uživatelského prostředí webové stránky;
umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil webové stránky nebo zda je novým
návštěvníkem.
DRUHY COOKIES
Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze
rozdělit cookies na dvě kategorie:
Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné
doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky.
Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené
webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.
Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:
Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než
ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro
řádnou funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější
orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies
zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období
závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun
informací na internetový server při každé návštěvě webových stránek.
Podle účelu použití lze cookies dělit na:
Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webové stránky. Zahrnují
například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší webové stránky.
Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým
účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali.
Výkonnostní cookies používáme ke zlepšení fungování webových stránek. Tyto cookies
shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají, např. na které stránky
návštěvníci chodí nejčastěji a zda z webových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují
zaznamenávat a počítat počet návštěvníků webových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým
způsobem návštěvníci tyto webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které

by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, jsou
souhrnné a anonymní.
Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci
konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb
(např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s webovými stránkami. Zároveň funkční cookies
slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě webových stránek. Neshromažďují
ale informace, které by vás dokázaly identifikovat.
Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte
prostřednictvím používání webových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s
těmito preferencemi.
Na našich Internetových stránkách používáme tyto cookies:
Technický název
PHPSESSID

Vydavatel
telc.eu

_ga

Google
Analytics

_gid
telc_eu_favorite

Google
Analytics
telc.eu

Účel o popis cookies
Obsahuje odkaz na relaci uloženou na
webovém serveru. V prohlížeči uživatele
nejsou uloženy žádné informace a tento
soubor cookie může používat pouze
aktuální webová stránka
Slouží k rozlišování uživatelů webových
stránek přidělením náhodně generovaného
čísla
Slouží k rozlišování uživatelů webových
stránek a statistik návštěvnosti
Uložení oblíbených stránek

oblibeny_show

telc.eu

Stav zobrazení panelu oblíbených položek

Doba trvání
relační

permanentní (24
měsíců)
permanentní (24
hodin)
permanentní (24
měsíců)
relační

Další informace o naších cookies a jejich aktuální seznam naleznete i prostřednictvím jednotlivých
internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
ODMÍTNUTÍ COOKIES
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit
užívání jen některých. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies
(včetně esenciálních cookies), nemusí se vám podařit získat přístup na webovou stránku nebo do
některých jejích částí (např. uživatelské konto).
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v
menu příslušného internetového prohlížeče. Můžete rovněž změnit nastavení svého prohlížeče tak,
aby Vás upozornil pokaždé, když je vám nabízen nějaký soubor cookie. Nastavení souborů cookies
v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
Safari O S X - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=cs_CZ
Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari iOS - https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies.
Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie
prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.
KAMEROVÝ SYSTÉM
V obci je umístěn kamerový systém k ochraně bezpečnosti osob a majetku a odhalování přestupků.
Kamerový systém je provozován v souladu s platnou legislativou – především zákonem č. 273/2008
Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, Nařízením GDPR (Nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zákonem č. 111/2019 Sb. a zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Provozovatelem kamerového systému a správcem osobních údajů je Policie České republiky.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která
můžete kdykoliv uplatnit.
Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých
osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
(iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku,
po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Právo na přístup k osobním
údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás OBEC zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace
o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim
osobním údajům získat přístup.
•

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě,
že se domníváte, že o Vás obec zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte
právo požadovat jejich opravu. Obec opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem
na technické možnosti.

•

Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, správce vymaže Vaše osobní údaje
pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování neukládá obci zákonná
povinnost.

•

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu,
ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po obci
požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

•

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby obec Vaše osobní údaje, které
zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu
subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem
tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, obec Vaší
žádosti nebude moci vyhovět.

•

Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které
jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů obce. V případě, že obec
neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje
nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí
bez zbytečného odkladu.

•

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete
uplatnit případnou stížnost.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme
oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci
odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. Obec si vyhrazuje právo přiměřeným
způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu obecního úřadu nebo emailem
na poverenec@telcsko.cz. Případně se můžete obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu
osobních údajů.
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
FairData Professionals a.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jana Duchková
T: +420 255 000 111
M: +420 608 275 474
E: jana.duchkova@fairdata.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

