MĚSTO ROUSÍNOV
Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR
Správce:
Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, IČO: 00292281,
ID DS f92bbqf
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jitka Grecová
kontaktní údaje – telefon: 517 324 829, 739 454 697
e-mail: grecova@rousinov.cz
Město Rousínov zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) –
GDPR.
Zpracování osobních údajů subjektů údajů je prováděno na základě zákonných
povinností, ve veřejném zájmu a v rámci samosprávních činností. V případě
zpracovávání osobních údajů nad rámec zákona je subjekt údajů požádán o udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je v písemné podobě uchováván po
celo dobu zpracování osobních údajů v rámci daného účelu.
Seznam jednotlivých činností (s uvedením evidovaných osobních údajů, doby
zpracovávání osobních údajů, s uvedením komu a z jakých důvodů jsou osobní
údaje předávány,…) je umístěn na podatelně úřadu.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či
oprávněných zájmů občanů. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti a na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
je na území města Rousínova provozován kamerový systém. Kamery jsou umístěny
na označených veřejných prostranstvích. Přístup k záznamu má velitel městské
policie. Záznamy se uchovávají po dobu 14 dnů v souladu se Směrnicí č. 05/2019 o
provozování městského kamerového dohlížecího systému a ochraně osobních údajů.
Jestliže město Rousínov zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
- požadovat informaci o zpracování osobních údajů,
- požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše
osobní údaje zpracovávané městem Rousínovem jsou nepřesné),
- požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich
zpracování,
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-

vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
požadovat přenositelnost osobních údajů,
podat stížnost u dozorového orgánu.

Požadavky subjektů údajů budou posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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).
Pokud je zpracování osobních údajů podmíněno předchozím souhlasem subjektu
údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Tím však není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
V případě neoprávněného zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo podat
stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
Svá práva vůči městu Rousínovu uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím pověřence
pro ochranu osobních údajů.

V Rousínově 04.08.2021

IČ
00292281

DIČ
00292281

ID DS
f92bbqf

Telefon
GSM
E-mail
Internet
517 324 820 +420 734 443 767 radnice@rousinov.cz
www.rousinov.cz
e-podatelna@rousinov.cz

IČ
00292281

DIČ
00292281

ID DS
f92bbqf

Telefon
GSM
E-mail
Internet
517 324 820 +420 734 443 767 radnice@rousinov.cz
www.rousinov.cz
e-podatelna@rousinov.cz

