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Vystavení

obec Vyskytnánad Jih|avou,se síd|emVyskytnánad Jih|avou67, 588 4L vyskytná nad
Jihlavou,|čo 00286893,(dá|etakéjako ,,organizace.,
nebo ,,My.,)jako správceosobních
údajů,Vás jako subjektosobníchúdajůinformujeo nížepopsanémshromaždbvání
a
zpracování
osobních
údajů
a zásadách
ochranysoukromí'

Úvooníslovo
V tomto dokumentuse dozvítezeiména:

t.
2.
3.
4.
5.

JakéVašeosobní
údaje
budemezpracovávat;
jakými
jakým
Za
úče|y
a
způsobem
budemeVašeosobníúdajezpracovávat;
předány;
KomumohoubýtVašeosobní
údaje
Po jakoudobubudemeVašeosobníúdajezpracovávat
a
práva'
Jakámáteve vztahuk ochraněVašich
osobních
údajů

V případě,žebudetepotřebovatkteroukolivčásttextu vysvět|it,poraditanebo projednat
Vašichosobních
další
zpracování
údajů,
můžete
se na nás kdyko|iv
obrátitosobněvsídIe
nebona emailové
organizace
adreseou@wskvtnanadiihIavou'cz.
Zpracováníosobníchúdajůfyzickýchosob (,,subjektů
v rámci organizaceje
údajů,')
prováděnove prospěchtěchto osob' Právo na ochranuosobníchúdajů
všakneníprávem
abso|utním;
musíb'y'tposuzovánov souvis|osti
se svoufunkcíve spo|ečnosti
a v sou|aduse
právy.
zásadouproporcionaIity
musíbýtv rovnovázes da|šími
zák|adními
informacetýkající
organizaceobec VyskytnánadJih|avouzpracováváosobníúdajea da|ší
se
je tedyzpracovávána
vždyna zákonném
subjektů
údajů
zák|adě.
Většina
osobních
údajů
na
zák|aděpovinností,
u|ožených
organizacizv|áštními
zákony.Na takovázpracování
osobních
o subjektechúdajů
se nevztahujepovinnostzískatsouh|astěchto osob' Pokudjsou
údajů
některéosobníúdajezpracováványmimo zákonnoupovinnost,pak taková zpracování
jenv'ljimečně
(např'při
podléhají
provádí
šouh|asu
občanů.
Tatozpracování
všakorganizace
pořádáníspo|ečensllých
registrace,
nebojsou
akcípro subjektyúdajů,
kdyje nutnápředchozí
pořizoványz tétoakcezáznamyurčené
k propagaci
činnosti
organizace).
2.
KDozPRAcoVÁVÁVAšEÚDAJE?
jinéosobědějese tak
Pokuddochází
k předání
PouzeMy zpracováváme
vašeosobníúdaje.
titu|u,tedy na zák|aděprávnípovinnostinebo na zák|adě
vždyna základězákonného
písemné
zárukyochranyosobních
údajů'
smlouvyse subjektemposkytujícím
dostatečné
s jinýmisubjektymimonašiorganizaci,pokudnedojdek jednomuz
osobníúdajenesdí|íme
případů:
násIedujících
Pokudnám k tomu dáte souh|as,
budemeosobníúdajesdí|et
s jiným
S vašímsouh|asem:
požadujeme
cit|iWchosobníchúdajů
váš
subjektemmimo našiorganizaci'V případěsdí|ení
rnýsIovný
souhIas'

Za úče|em
externíhozpracováníosobní údaje:Našeorganizaceposkytujeosobníúdaje
firmám či osobám, kteréorganizaci
rozsahudůvěryhodným
v nezbytnéma minimá|ních
právní,administrativní
poskytují
či|T/,aby je pro nás moh|izpracovat
s|užby
/např. účetní,
údajů
a da|šími
na zák|aděnašichpokynů
a v sou|adu
s našimizásadamiochranyosobních
příslušnými
opatřeními
ohIednědůvěrnosti
a zabezpečení.
mimo
organizacemi
čijednot|ivci
Z právníchdůvodů:
osobníúdajesdí|íme
se spo|ečnostmi,
jejich
žepřístupk takorným
údajům,
našiorganizaci,pokudjsme v dobrévířepřesvědčeni,
p|atných
zákonů
použití,
dodržení
rozumněnutnéza úče|em:
uchovánínebozveřejněníjsou
žádostístátnísprávy,
či nařízenía projednávánísoudníhořízenínebo vymahate|ných
up|atněnípřís|ušných
sm|uvníchpodmínekvčetněvyšetřeníjejich možnéhoporušení,
čibezpečnostním
nebojinéhopostupuprotipodvodu,technickýmpotížím
zjištění,
zabránění
prob|émům,
práv, majetkunebo bezpečnosti
našíorganizace,
ochranypřed poškozením
nebopovo|uje
zákon.
neboveřejnostitak,jak to vyžaduje
našichobčanů
/k|ientů/
il

JAKÉVAšEosoBNíÚDAJEzPRAcovÁVÁME?
3.
pod|eúče|ů
zpracování
v sou|adus p|atnou
zpracovává
osobníúdajeobčanů
organizace
par|amentu
pro ochranuosobních
a Rady(EU)
údajů,
s Nařízení
Evropského
|egis|ativou
2oL6/679ze dne 27' dubna 2016 o ochraněíyzickýchosob v souvislostise zpracováním
a o zrušení
směrnice95l46lEs (obecné
osobníchúdajůa o vo|némpohybutěchto údajů
Přesto má každýdotčenýsubjektúdajůprávo vznést
nařízení
o ochraněosobníchúdajů).
jeho konkrétní
situace'organizace
námitkuprotizpracování
osobních
údajů,
kterése týkají
pak subjektuúdajů
prokážezávažnost
do
a oprávněnostzájmůorganizace,kterénezasahují
práva svobodobčana.
zájmůnebozák|adních
právníchpředpisech,či
o údaje,kteréjsou Vymezenyve zv|áštních
Jedná se tak nejčastěji
jsou nezbytné
při registracik některéz
pro p|nění
povinností,
naších
event.kterénám sdě|íte
našich
sIužeb:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Email;
(pouzeje-|ito nezbytné
pro konkrétn
ís|užbu);
Jménoa příjmení
Kontaktní
a/nebodoručovací
adresa;
Profi|ové
informacejakoje věk,pohIaví;
Věk;
Te|efonní
čís|o.

PRočvAšEosoBNí ÚDAJEZPRACoVÁVÁME?
4.
používáme
pouze k úče|u
zpracování,
kterýje vymezenve
Údaie, kterénám poskytujete,
povinností
předpisechneboje nezbytnýpro spInění
právních
našichsmIuvních
zV|áštních
jsou využívány
osobníúdajev nezbytném
K tomutoúče|u
nebo ktenl'by|Vámi odsouh|asen'
a minimá|ních
rozsahu.

Veškeré
osobníúdajejsou zpracoványzákonnýma transparentním
způsobema jsou
pouzepřiměřené,
vyžadovány
re|evantní
a nezbytné
údajeve vztahuk úče|u
zpracování.
Vašejméno,příjmení
a e-mailovouadresučitelefonníčís|o
můžeme
ved|etoho využítk
tomu,abychomVám zasí|a|i
informaceo činnosti
organizacea o pořádanýchakcích.
Ved|e toho zpracováníVašichosobníchúdajůza úče|em
zasí|ání
informacío činnosti
organizacea o pořádanýchakcíchmůžete
kdyko|ivodmítnouta nebudeto mítv|ivna naše
jiné vzájemné vztahy' Stačí nám zas|at e-mai| s přís|ušnoužádostí na
ou@wskvtnanadiihlavou.cz.
5.
DoBAzPRAcovÁNíosoBNícHÚDAJŮ
právních,
Vaše údajebudeme zpracovávatpo ce|ou dobu, která vyp|rývá
ze zv|áštních
předpisů,
nebopo dobuvyužívání
našichslužeb(tj'trvánísm|uvního
vztahumezi námi)a
případněna zák|aděVámi udě|eného
souh|asupo dobu uvedenouVtomto souh|asu,
nebude-litento!ÉšsouhIasse zpracováním
osobních
údajů
z Vašístranyodvo|án'
Zde bychomVás všakchtě|iupozornit,žety osobníúdaje,kteréjsou nezbytnépro řádné
poskytnutí
resp.pro sp|nění
všechnašichpovinností,
s|užby,
aťjižtyto povinnosti
vyp|rývají
ze
práVních
předpisů
sm|ouvy
mezinámičiz obecnězávazných
musíme
zpracovávat
bezohledu
přís|ušnými
právními
předpisyčiv souladus
na Vámi udě|ený
souhlaspo dobustanovenou
nimii po případném
odvo|ání
Vašeho
souhIasu.
NA JAKÉMzÁKtADĚMŮŽEMEzPRAcovÁVATVAšEosoBNí ÚDAJE?
6.
jednakna zák|aděVámi
Jak už by|o řečeno,Vašeosobníúdajemůžeme
zpracovávat
uděleného
souh|asu,
a|edá|enapřík|ad
takéna zák|aděnašeho
oprávněného
zájmu(např.
pořizovánía přiměřené užitía zveřejněnízáznamůze spo|ečenských,
ku|turnícha
mezi námi uzavřené
sportovních
akcípořádanýchnašíorganizací)
čipro sp|nění
sm|ouvy,a
údajů,
kteréjsouk takovému
nezbytné'
V nepos|ední
řaděje
to V rozsahuosobních
sp|nění
pakdůvodem
plnění
umožňujícím
nám zpracováVat
Vašeosobníúdajei bezVašeho
souh|as
povinností
pro nász právního
předpisu'
vyp|t/vajíčí
7'
VAšEPRÁVAPLYNoUCÍzE
zPRAcovÁNíosoBNícHÚDAJŮ
práva:
Ve vztahuk námiprováděnému
zpracování
Vašich
osobních
údajů
mátenás|edující
k osobním
a} právona přístup
údajům;
b) právona opravu;
c} právona výmaz(,,právobýtzapomenut.,);
zpracování
údajů;
d) právona omezení
a
e) právovznéstnámitkuprotizpracování;
na zpracování
údajů'
f) právopodatstížnost
osobních
práva
můžete up|atnit
Všechna
vyše
uvedená
na
adrese
http://www.wskvtna
nadiihIavou'czlindex.ohp?n
id=687&|id=cs&oid=6276049
nebo osobně

podatu dozorového
stížnost
můžete
úřadu,kterýmje Úřad pro ochranu
V síd|eorganizace.
(www.uoou.cz)'
osobních
údajů
požádatorganizaceo potvrzení,
znamená,žemůžete
Právo na přístupk osobnímúdajům
a pokudjsou, pak za
zda osobníúdaje,kterése Vás týkají,jsou či nejsouzpracovávány,
jak d|ouhoje budemezpracováVat,
jakýmiúče|y,
v jakémrozsahu,komujsou zpřístupněny,
námitku,
odkudjsmeosobní
zdamáteprávona opravu,vry'maz,
omezenízpracování
čivznést
údajů
k automatickému
získa|i
a zda dochází
k na zák|adězpracování
Vašichosobních
údaje
profi|ování.
rozhodování,
včetněpřípadného
přičemž
prvníposkytnutíjebezp|atné,
Takémáte právozískatkopiiVašichosobníchúdajů,
je účtována
poskytnutí
ve výši50 Kčza stranu
za da|ší
náhradaadministrativních
nák|adů
kopie.
Právo na opravu..znamená,
že můžeteorganizacipožádato opravu či dop|něníVašich
pokudby by|ynepřesné
údajů,
čineúplné.
osobních
Právo na v'ýmazznamená,že musímeVymazatVašeosobníúdajepokud (i) již nejsou
je
potřebnépro úče|y,
pro kteréby|yshromážděny
nebo jinak zpracovány,(ii)zpracování
(iii)vznesetenámitkyprotizpracování
převažující
protiprávní,
oprávněné
a neexistují
žádné
prozpracování,
důvody
nebo(iv)námto uk|ádázákonnápovinnost.
jakéko|iv
Právo na omezenízpracováníznamená,že dokud nevyřešíme
spornéotázky
Vašichosobníchúdajů,
Vašichosobních
oh|ednězpracování
musímeomezitzpracování
je můžeme
použít
z důvoduurčení,
údajů
tak,žetyto můžeme
mítpouzeu|oženy
a případně
výkonuneboobhajobyprávních
nároků.
Vašichosobních
Právovznéstnámitkuznamená,žemůžete
vznéstnámitkuprotizpracování
je nezbytné
pro sp|něníúko|uprováděného
kdy zpracování
ve veřejnémzájmunebo
údajů,
je nezbytnépro
při výkonuveřejnéňoci, kterýmje pověřensprávce;nebo kdy zpracování
zájmůpřís|ušného
kdypřed těmito
úče|y
oprávněných
správcečitřetístrany,kroměpřípadů,
právaa svobodysubjektuúdajů
vyžadující
zájmymajípřednostzájmynebozák|adní
ochranu
pokudje subjektemúdajů
osobních
údajů,
zejména
dítě'
pokudneprokáže
Správceosobníúdajedá|enezpracovává,
závažné
oprávněnédůvodypro
zpracování,
kterépřevažují
nad zájmy nebo právy a svobodamisubjektuúdajů,
nebo pro
určení,
výkonneboobhajobuprávních
nároků.
pro úče|y
přímého
právo
Pokudse osobníúdajezpracovávají
marketingu,
má subjektúdajů
vznéstkdyko|inámitku proti zpracováníosobníchúdajů,kterése ho týkají,pro tento
pokud se týká tohoto příméhomarketingu.Pokud
marketing,cožzahrnujei profi|ování,
přímého
pro úče|y
vznesenámitkuprotizpracování
marketingu,
nebudoujiž
subjektúdajů
osobníúdajepro tyto úče|y
zpracovávány'

8.
JAKJsoU MÉosoBNí ÚDAJEZABEZPEčENY?
jsou zabezpečeny
postupya
Veškeré
osobníúdaje,kterénám poskytnete,
standardními
techno|ogiemi
v sou|adu
s vnitřnísměrnicí
organizace,
tak aby by|ozabráněno
zpřístupnění
těchtoosobních
nepovo|aným
údajů
osobám.Zejména
sejednáo techno|ogické
zabezpečení
počítačů,
emai|ovt/ch
účtů
a mechanické
zabezpečení
fyzickýchkopiídokumentů
obsahující
osobní
údaie.
9.
JAK NÁs MŮŽETEKoNTAKToVAT?
jakéhokoli
V případě
podáníve věciVašich
dotazuna ochranuosobních
údajů
čijakéhoko|i
osobníchúdajůvčetněodvo|ánísouh|asus da|ším
zpracováním
Vašichosobníchúdajů
prosím

využijte

kontaktního

formu|áře

dostupného

na

adresb

http://www.wskWnanadiihIavou.czlind
ex'php?nid=687&|id=cs&oid=6276049
čipísemně
na
našíadrese:obec Vyskytnánad Jihlavou67,588 47 Vyskytnánad Jih|avou..

Současně
sdě|ujéme,
žedo funkcepověřencepro ochranuosobníchúdajů
našíorganizace
byl jmenován Mgr. et. Bc. LubošK|iment,advokát,se síd|emNádražní2L, Žďár nad
Sázavou,a Izeho kontaktovatprostředniďvím
emaiIu:GDPR@akk|iment.cz'
V této souvis|ostibychomVás chtěli upozornit,že můžeme
chtít,abystenám vhodným
prokáza|iVašitotožnost,
způsobem
abychomsi moh|iověřitVašiidentitu.Jde o preventivní
bezpečnostní
opatření,abychomzamezi|ipřístupuneoprávněných
osob k Vašimosobním
povinností
údajům.
Za úče|em
zvyšování
kva|ity
s|užeb
a uchovávání
záznamů
o p|nění
našich
vyp|ývajících
ze zákonaje veškerákomunikace
s Vámi monitorována'
10. oDKAz NA TŘETíososY, KIERÝMPŘEDÁVÁMEosoBNí ÚDAJE
V některýmpřípadechse můžestát, žeVašeosobníúdajemusímepředattřetímosobám
(napřík|ad
externíúčetní
apod.)'Abyste neby|inuceni neustá|ekontro|ovattyto zásady
zpracování
Vašichosobníchúdajů,
tyto informacepubIikujeme
na našichstránkách
http://www.wskWna
nadiihIavou.czlind
ex'php?n
id=687&|id=cs&oid=5276049,
kde můžete
vždynajíť
aktuá|ní
seznamtřetíchosob,kte4ímjsou ú{ajepředávány,za jakýmúče|em
a
.
jakém
v
rozsahu.
11' ZMĚNYzÁsAD oGHRANYosoBNícHÚDAJŮ
Našezásadyochranyosobních
údajů
mohoubtÍtčasod časuzměněny.Vašeprávavyp|ývající
z těchto zásad ochrany osobníchúdajůbez vašehoýs|ovnéhosouh|asuneomezíme'
Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na stránce
php?nid=687&lid
=cs&oid
=6276049a pokud se
http://www.wskWn
anadiihlavou.czlindex.
budejednato vtýznamné
změny,budemevás informovatýrazněji' Předchozí
Verzetěchto
je
zásadochranyosobních
údajů
takéuchovámev archivu,kdesi budetemocipřečíst.

