Obec Doubice
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen
„GDPR“)
PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ A DALŠÍ OSOBY ČINÍCÍ ÚKONY VŮČI SPRÁVNÍMU
ORGÁNU
(1) Správce osobních údajů:
Obec Doubice, Doubice č.p.50, 407 47, IČ: 47274212, ID DS: tixb7wc , e-mail:
oudoubice@volny.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Drozd, starosta obce
tel: 412 331 699
e-mail: drozd.doubice@seznam.cz.cz

(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. David Zahradnický, PRO-CERT, s.r.o., Tehovská 1290/64, PSČ 100 00, Praha 10
IČ: 29042798, DIČ: CZ29042798
tel: 721 077 806
e-mail: zahradnicky@pro-cert.cz

(3) Účel zpracování:
 vedení správního řízení
 vyřizování žádostí o závazná stanoviska
 vyřizování ostatních podání vůči správnímu orgánu

(4) Právní základ:
- výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti dle zákona č.:
 500/2004 Sb., správní řád
 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 183/2006 Sb., stavební zákon
 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

(5) Kategorie osobních údajů:
u fyzických osob - jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. jiná adresa
pro doručování
u fyzických osob podnikajících – jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, příp. jiná adresa pro
doručování
další osobní údaje, pokud tak stanoví zákon vztahující se k předmětné věci
(6) Zpracovatelé osobních údajů:
Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně obecním úřadem Doubice

407 47
Doubice 50
telefon:
412331699
tel.:
+420739030198

IČ: 47274212

Bankovní spojení:

DIČ:

101030436/0300

oudoubice@volny.cz
DS: tixb7wc
www.oudoubice.cz

(7) Další příjemci:
Ostatní účastníci řízení a dotčené orgány, kterým se doručují písemnosti vztahující se k
předmětné věci.
(8) Další třetí strany:
Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným
subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(9) Doba uložení osobních údajů:
Obec Doubice uchovává osobní údaje po dobu stanovenou dle daného typu písemnosti a
smluvního vztahu. Po uplynutí této doby se provádí skartační řízení, v rámci něhož jsou
dokumenty buď skartovány, nebo předány příslušnému archivu jako archiválie.

(10) Práva subjektu údajů:
 Právo na přístup k osobním údajům
 Právo na opravu a doplnění osobních údajů
 Právo na výmaz
 Právo na omezení zpracování
 Právo na přenositelnost osobních údajů
 Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Podrobnější informace k jednotlivým právům subjektů údajů naleznete na
http://oudoubice.cz/index.php/town-history/gdpr/

(11) Neposkytnutí osobních údajů:
Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo z důvodů
uvedených ve smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění smlouvy

