
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Vážení občané,  

dovolujeme si Vás touto cestou stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému 

dochází prakticky vždy, když na úřadě něco vyřizujete.  

Zpracování osobních údajů 

V rámci výkonu naší působnosti, resp. naší činnosti ve sféře veřejné správy, provádíme celou řadu 

činností, jež svojí povahou odpovídají zpracování osobních údajů. Zásady spravedlivého a 

transparentního zpracování vyžadují, aby byly subjekty údajů informovány o probíhajících operacích 

zpracování a jejich účelech. Správce má povinnost poskytnout subjektům údajů informace dle článku 

13 nebo 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů v závislosti na tom, zda údaje získal přímo 

od subjektů údajů či nikoliv. 

Povinnost informovat subjekty údajů o zpracování není třeba plnit v případech, kdy subjekt údajů již 

uvedené informace má, nebo kdy zaznamenání či zpřístupnění osobních údajů je výslovně stanoveno 

právními předpisy. S ohledem na právní povahu činností správce vykonávaných v rámci jeho činnosti, 

jakožto orgánu veřejné správy, zpravidla platí, že účely zpracování; kategorie dotčených osobních 

údajů; příjemci osobních údajů; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy a další 

skutečnosti vyplývají přímo z právních předpisů.  

S ohledem na zásadu transparentností správce zveřejňuje záznamy o činnostech zpracování 

prováděných v rámci působnosti úřadu jakožto orgánu veřejné správy, v nichž jsou povinně 

sdělované informace uvedeny a podrobněji rozepsány pro jednotlivé agendy, žádosti a úkony: 

https://www.stity.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/  

Správce údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici jejich správce, naše identifikační a kontaktní údaje jsou 

následující: 

Město Štíty 

nám. Míru 55, 789 91 Štíty 

tel:      583 440 214 (sekretariát) 

web: www.stity.cz 

e-mail: mu.stity@stity.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, nebo třeba chcete realizovat svá práva související 

s ochranou vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních 

údajů:  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Jan Urban 

tel: 739 237 678 

e-mail: urban@urban-ak.cz 

https://www.stity.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/


Práva subjektů údajů související se zpracováním 

Předně máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy zejména požádat nás o informace 

o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o případných 

příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace naleznete v tomto dokumentu, rádi Vám 

však zodpovíme jakékoliv Vaše další otázky na uvedených kontaktech. S právem na přístup k osobním 

údajům je spojeno i Vaše právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 

Změní-li se některý z Vašich námi zpracovávaných osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj 

upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní 

údaje opraveny či doplněny.  

Při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby Vaše 

osobní údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno.  

Pokud by přes naše bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo 

by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a 

svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv 

negativním následkům zabránili.  

Také máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na 

adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n. 

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud se Vaše námitka bude 

týkat jakékoliv z forem přímého marketingu, zpracování osobních údajů za těmito účely okamžitě 

zanecháme.  

Veškerá Vaše práva můžete kdykoliv uplatnit na výše uvedených kontaktech.  

 

 

 

 


