Příloha č. 2

INFORMACE
o zpracování osobních údajů a jejich ochraně ve smyslu § 11 odst. 1 a odst. 2
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Správce údajů : Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, IČ: 00063517
Subjekt údajů : fyzická osoba - vlastník nebo provozovatel motorového vozidla
s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území městské části nebo vlastník
nemovitosti na území městské části
Účel zpracování osobních údajů: vydávání a evidence parkovacích karet v souvislosti
se zavedením zón placeného stání na území Městské části Praha 3
Rozsah zpracovávaných osobních údajů potřebných pro výše uvedený účel: jméno
a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu,
registrační značka motorového vozidla
Způsob zpracovávání osobních údajů : osobní údaje jsou ukládány pomocí
příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou hl.m.
Prahy pro potřeby kontrolní činnosti a samotného subjektu osobních údajů. Správce
údajů provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní
údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21 zák. č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracování, uchování a likvidace
osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů
Dalším příjemcem nebo zpracovatelem osobních údajů může být Hl.město Praha,
a to za stejným účelem jako Městská část Praha 3
Poučení:
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; jejich neposkytnutí je důvodem k nevydání
parkovací karty.
Každý subjekt údajů má právo požádat správce o informaci o zpracování svých
osobních údajů v rozsahu ust. § 12 odst. 2. Za poskytnutí takové informace může
správce požadovat přiměřenou náhradu.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů ve smyslu písm. a,b), má
subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále též
„Úřad“.) Subjekt údajů je rovněž oprávněn se svým podnětem obrátit se na Úřad přímo.

