
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost Obce v datech, s.r.o., se sídlem Šaldova 
219/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 05755875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. C 270198, (dále jen „společnost Obce v datech“) - poskytujeme informace o zpracování 
osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním. 

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: 

Zadání Vašich údajů do formulářů na webových stránkách www.obcevdatech.cz 

Účel zpracování:  

Identifikace osoby 

Popis účelu zpracování: 

Údaje, které zpracováváme, slouží ke dvěma základním identifikacím. V případě registrace na akci se jedná o 
sběr údajů nezbytný pro identifikaci a možnost kontaktovat zaregistrovanou osobu. V případě vyjádření zájmu 
o zveřejnění stránky obce či vložení názoru dané obci sbíráme údaje kvůli identifikaci osoby, že se jedná o 
reálnou osobu. 

Oprávnění ke zpracování: 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:  

Zpracováváme základní identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. 

Doba zpracování a archivace: 

Vaše údaje udržujeme po dobu 3 let, následně dochází k výmazu. 

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: 

Údaje udržujeme uvnitř společnosti, vyjma případu, kdy využijete možnosti spojit se s vaší obcí – formulář na 
dílčích stránkách obcí „Spojte se s vaší obcí“ – v tomto případě přeposíláme názor včetně poskytnutého 
jména, emailu kontaktní osobě dané obce, aby bylo umožněno, že obec může občanovi na názor reagovat. 

Zdroj osobních údajů:  

Data poskytnutá uživateli prostřednictvím formulářů na webových stránkách www.obcevdatech.cz 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: 

Údaje do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem nepředáváme. 

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů: 

Automatizované rozhodování aktuálně nepoužíváme. 

Jaká máte práva? 

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva: 

 Přístup ke zpracovávaným osobním údajům 

 Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů 

 Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování 

 Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů 

 Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce 

 Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné 

 Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování 



 

Jak můžete uplatnit svá práva? 

Pro komunikaci se společností Obce v datech ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující 
kontakty: 

Elektronicky na adrese:  

info@obcevdatech.cz  

Telefonicky na tel. čísle:  

+420 603 770 870 

Písemně na adrese: 

Šaldova 219/1, Karlín, 186 00 Praha 8 

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Obce v datech požadovat přiměřenou úhradu 
nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné 
nebo nepřiměřené. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů  
můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních  
údajů společnosti Obce v datech. 

info@obcevdatech.cz 

Možnost podání stížnosti 

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní 
údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat  
stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti  
Obce v datech nebo podat stížnost u dozorového úřadu. 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
 
+420 234 665 111 
 
http://www.uoou.cz/ 

 

http://www.uoou.cz/

