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Informace občanům o zpracování osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů nám ukládá důležitou povinnost, a to Vás
informovat o skutečnostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, jejich ochranou a
právy fyzických osob, jakožto subjektů údajů.
Obec Neprobylice si nechala vypracovat vstupní audit zabývající se jednotlivými agendami, v nichž se
zpracovávají osobní údaje. Zpracována byla také analýza procesů a rizik.
V souvislosti s výše uvedenými analýzami Vás informujeme, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
na základě zákonem stanovené povinnosti.
Zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s evidencí obyvatel, dále evidenci související s místní
činností obce, kam patří například evidence ke svozu odpadů, evidence k místním poplatkům
(odpady, psi), evidenci v souvislosti s volbami a případně dalšími poskytovanými službami.
Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, minimalizujeme jejich užití na nutný rozsah ve vztahu
k účelu jejich použití.
Osobní údaje jsou u nás zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, především pak po dobu danou
zákonem, který vymezuje ukládací povinnost. Dále jsou u nás ukládány v souladu se spisovým a
skartačním řádem.
Zároveň vezměte na vědomí, že Obecné nařízení Evropského parlamentu Vám dává možnost, že po
nás můžete požadovat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás
vysvětlení v souvislosti se zpracováním osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a
údaje si tak nechat aktualizovat či opravit, dále máte právo vznést námitku ve věci Vašich osobních
údajů, či v případě pochybností o dodržování povinností nařízení máte právo se na nás kdykoliv
obrátit, nebo se obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů.
Informace můžete získat jednak na úřadě obce v pracovní době, jednak u Pověřence pro ochranou
osobních údajů, kterým je Mgr. Šimon Vlček, Adresa pro doručování: Na Roudné 443/18, 301 00
Plzeň, Telefon: + 420 724 264 448, Email: simon.vlcek@akvlcek.cz
Pochopitelně si můžete také dohodnout osobní jednání.
Informace pouze o Vaší osobě můžete získat jen tehdy, prokážete-li se, že jste skutečně tou osobou,
ke které informace potřebujete vědět. K jiné osobě není možné Vám poskytovat jakékoliv informace.
Dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů fyzických osob je v České republice Úřad pro
ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel.:
234 665 111, email: posta@uoou.cz
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