ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
Zajištění onkologické osvěty, edukace veřejnosti v onkologii
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zpracování a uveřejnění Výroční zprávy MOÚ
 evidence a vyřizování podnětů, připomínek
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
▪ oprávněný zájem MOÚ; ▪ souhlas (použití fotografického záznamu);
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪zaměstnanci MOÚ; ▪veřejnost (Výroční zprávy MOÚ jsou uveřejněny na www.mou.cz)
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
 interní informační systémy/aplikace;

 povinné (zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zpracování výročních
zpráv.
 dobrovolné (na základě souhlasu)

 transparentní výkon veřejných služeb
 zajištění budování vztahů s veřejností (podněty a připomínky)

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:

10 let **
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ splní
podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá

Jiný účel zpracování:

Osobní údaje nejsou využívány pro jiné účely zpracování osobních údajů.
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





právo na
přenositelnost


(pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a na
základě souhlasu)

právo vznést
námitku


(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
správce)

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

právo odvolat souhlas


(pouze pro údaje získané na
základě souhlasu)

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR.
**dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
Zajištění agendy fotografování zaměstnanců
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 pořízení portrétových fotografií zaměstnanců pro výrobu identifikačních karet zaměstnanců
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní; ▪popisné (fotografický záznam)

▪oprávněný zájem MOÚ (pro účely výroby identifikačních karet zaměstnanců)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ smluvní partneři (grafické úpravy)
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů

 povinné
V případě neposkytnutí není možná identifikace
zaměstnance MOÚ.

 ochrana majetku a osob
 ochrana před zneužitím služeb

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na
přístup k OÚ



10 let**
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ
splní podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy personální – pracovněprávní vztahy a komplexní zpracování personálních dat zaměstnanců
MOÚ (Oddělení personální a mzdové)za účelem zajištění výroby a vydání identifikačních karet zaměstnancům MOÚ.

právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést
Právo nebýt předmětem automatizovaného
přenositelnost
námitku
rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování
X

(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
správce)

právo odvolat souhlas
X

neprobíhá

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje.
**dle Spisového řádu MOÚ

