Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor kancelář úřadu, Oddělení právní a veřejných zakázek
pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
Úřad městské části PRAHA 3 (dále jen „ÚMČ“) 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) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování
osobních údajů.
ÚMČ je správcem, v některých případech pouze zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

⟶ 
Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 00 Praha 3
telefon ústředna: 222 116 111
e-mail: podatelna@praha3.cz
web: www.praha3.cz
datová schránka: eqkbt8g
ÚMČ, na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením, jmenoval pověřence pro ochranu
osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
⟶

Ing. Radek Pomije, MBA
tel.: 222 116 711; 770 148 439
e-mail: pomije.radek@praha3.cz

Činnost městské části se řídí především následujícími zákony:

⟶ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
⟶ zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
⟶ 
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

ÚMČ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména
pro řádné zajištění:
⟶
⟶

1. výkonu veřejné správy
2. interních procesů ÚMČ

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro:
⟶ splnění úkolů ve veřejném zájmu,
⟶ plnění výkonu veřejné moci, kterou je ÚMČ pověřen,
⟶ plnění právních povinností, které se na ÚMČ vztahují,
⟶ 
plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
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Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě
uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný
a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený
souhlas kdykoliv odvolat.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům
či institucím, není ÚMČ uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
MČ Praha 3 nepředává osobní údaje do tzv. „třetích zemí“, tj. do zemí mimo území Evropské unie
a zemí, které buď neakceptovaly GDPR, a nemají uzavřenu jinou mezinárodní dohodu o bezpečném
předávání osobních údajů.
S ohledem na článek 6 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů deklaruje MČ Praha 3
vůči občanům zpracování na základě oprávněných zájmů správců pouze u kamerových systémů
instalovaných v areálech budov ÚMČ Praha3 .
MČ Praha 3 využívá při své činnosti i služeb odborných specializovaných osob. Tyto osoby vystupují
zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu
s pokyny ÚMČ Praha 3.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou, která je nutná k plnění účelu zpracování.
Po této době budou osobní údaje zlikvidovány nebo budou dále uchovány po dobu stanovenou
platným Spisovým a skartačním plánem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnější stanovení lhůt k likvidaci naleznete v dokumentu „Agendy, při nichž dochází
ke zpracování osobních údajů“.
Při zpracování osobních údajů na ÚMČ nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování,
na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či
oprávněných zájmů subjektů údajů.
Zpracování kontaktních údajů (zpravidla emailová adresa, mobilní telefon, datová schránka apod.)
pro potřeby anket a výzkumů organizovaných ÚMČ může být i z důvodu zajištění jejich regulérnosti,
omezení počtu hlasování a zabránění jejich zneužití.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení a dalších relevantních legislativních norem. V případě, že nebudete souhlasit
s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
(https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10).
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Pokud jsou na ÚMČ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte jako subjekt
údajů právo:

⟶ požadovat od ÚMČ informaci o zpracování osobních údajů;
⟶ požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných na ÚMČ;
⟶ 
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje
zpracovávané ÚMČ jsou nepřesné);
⟶ 
požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ÚMČ, popřípadě požadovat omezení
jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
⟶ vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
⟶ požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a ÚMČ;
⟶ podat stížnost dozorovému orgánu.
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem
se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Způsob ověření totožnosti:
⟶
⟶
⟶
⟶

Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.
Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Ověřením totožnosti na podatelně ÚMČ Praha 3 při podání žádosti.
Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem.

Jiný způsob ověření není přípustný.
Poskytnutí informace je bezplatné. V případě, že požadavek na poskytnutí informací bude zjevně
bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, je možné požadovat úhradu
přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek je
možné odmítnout.

Pokud ÚMČ zpracovává osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů,
poskytne subjektu údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních
údajů informace o zpracování jejich osobních údajích:
⟶ 
v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem
na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány,
⟶ 
nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní
údaje použity pro účely této komunikaci,
⟶ 
nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je ÚMČ má v úmyslu zpřístupnit
jinému příjemci.
Aktualizace dne: 26. 5. 2022
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