
Informace k ochraně osobních údajů – GDPR 

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti 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), které je přímo použitelné ve všech 

členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data 

Protection Regulation). 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko zpracovává osobní údaje a plní při 

tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními 

předpisy.  

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko zde uvedenými informacemi plní 

svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, 

a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.    

 

Totožnost a kontaktní údaje správce.  

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

Náměstí 7/5 

757 01 Valašské Meziříčí 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.  

             Ing. Monika Maňáková  

mobil: +420 736 278 378  

email: manakova.gdpr@gmail.com .  

Jakékoliv zpracování osobních údajů je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem a v souladu 

se zásadou transparentnosti vyžaduje, aby všechny informace a všechna sdělení týkající se zpracování 

těchto osobních údajů byly snadno přístupné a srozumitelné a podávané za použití jasných 

a jednoduchých jazykových prostředků. Tato zásada se dotýká zejména informování subjektů údajů 

o totožnosti správce a účelech zpracování a o dalších záležitostech v zájmu zajištění spravedlivého 

a transparentního zpracování ve vztahu k dotčeným fyzickým osobám a jejich práva získat potvrzení 

a na sdělení zpracovávaných osobních údajů, které se jich týkají. Fyzické osoby by měly být upozorněny 

na to, jaká rizika, pravidla, záruky a práva existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů 

a jak mají v souvislosti s tímto zpracováním uplatňovat svá práva. Zejména je zapotřebí, aby konkrétní 

účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, byly jednoznačné a legitimní a aby byly stanoveny 

v okamžiku shromažďování osobních údajů. 

Osobní údaje by měly být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z hlediska účelů, 

pro které jsou zpracovávány. Je nezbytné zejména zajistit, aby byla doba, po kterou jsou osobní údaje 

uchovávány, omezena na nezbytné minimum. Osobní údaje by měly být zpracovány pouze tehdy, 

nemůže-li být účelu zpracování přiměřeně dosaženo jinými prostředky. Aby se zajistilo, že osobní údaje 

nebudou uchovávány déle, než je nezbytné, měl by správce stanovit lhůty pro výmaz nebo pravidelný 

přezkum. Měla by být přijata veškerá vhodná opatření, aby nepřesné osobní údaje byly opraveny nebo 

vymazány. Osobní údaje by měly být zpracovávány způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost 

a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům 

a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití. 

Zásada transparentnosti vyžaduje, aby všechny informace určené veřejnosti nebo subjektu údajů byly 

stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových 

prostředků a ve vhodných případech navíc i vizualizace. Pokud budou tyto informace určeny veřejnosti, 

mohou být poskytovány v elektronické podobě, například prostřednictvím internetových stránek. 



Zásady spravedlivého a transparentního zpracování vyžadují, aby byl subjekt údajů informován 

o probíhající operaci zpracování a jejích účelech. Správce by měl subjektu údajů poskytnout veškeré 

další informace nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem a kontextu, v němž jsou osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou osobní údaje 

získávány od subjektu údajů, měl by subjekt údajů být rovněž informován, zda je povinen tyto údaje 

poskytnout, a o důsledcích jejich případného neposkytnutí. 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko jako správce osobních 

údajů provádí zpracovávání osobních údajů, a to na základě právních titulů zpracování 

dle čl. 6 GDPR.   Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek 

a pouze v odpovídajícím rozsahu: 

 subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních 

účelů; 

 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 

 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 

osoby; 

 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě 

případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu 

údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.  

Práva subjektu údajů lze uplatňovat několika způsoby: 

 Osobně na pracovišti správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu 

 Písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být 

úředně ověřen 

 E-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným 

certifikátem  

1. Právo na informace (podle článku 13 Obecného nařízení)  

Subjekt údajů má právo na následující informace: 

 totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce, 

 kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů, 

 účely a právní základ zpracování, 

 oprávněné zájmy správce nebo třetí strany, 

 příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, 

 úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím, 

 plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy, 

 skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace 

o použitém postupu a důsledcích takového zpracování 

 v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů - zdroj, ze kterého osobní údaje 

pocházejí a případné informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. 

  

 



2. Právo na přístup k osobním údajům (podle článku 15 Obecného nařízení) 

Subjekt údajů má právo získat od správce osobních údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se 

ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním 

údajům a k následujícím informacím: 

 účely zpracování, 

 kategorie zpracovávaných osobních údajů, 

 příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo budou 

zpřístupněny, úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním 

organizacím, 

 plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy, 

 existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících 

se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto 

zpracování, 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, 

 veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, 

 skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, smysluplné 

informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků 

takového zpracování pro subjekt údajů. 

3. Právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (podle článku 

16 Obecného nařízení) 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, 

které se ho týkají. 

4. Právo na výmaz (právo být zapomenut) (podle článku 17 Obecného nařízení)  

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které 

se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu 

vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

 osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 

 subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje 

žádný jiný právní důvod pro zpracování, 

 subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 

pro zpracování, 

 osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo 

členského státu, které se na správce vztahuje, 

 osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti 

5. Právo na omezení zpracování osobních údajů (podle článku 18 Obecného nařízení) 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování do doby vyřešení podnětu subjektu 

údajů, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá 

námitku proti jejich zpracování. 

 



6. Právo na přenositelnost údajů (podle článku 20 Obecného nařízení)  

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému 

správci nebo požádat správce osobních údajů o předání těchto údajů jinému správci přímo. 

Aby mohl subjekt údajů přenositelnost údajů požadovat, musí být zpracování osobních údajů 

založeno na souhlasu nebo na smlouvě a musí být prováděno automatizovaně. 

7. Právo vznést námitku (podle článku 21 Obecného nařízení)  

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou tyto 

zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo zpracování je nezbytné pro splnění 

úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. 

V případě, že správce osobních údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro 

zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce osobních 

údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 

8. Právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (podle článku 77 Obecného 

nařízení) 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním 

jeho osobních údajů došlo k porušení tohoto Obecného nařízení. 

9. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (podle článku 7 Obecného 

nařízení)  

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů ke zpracování osobních 

údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Obecného 

nařízení, má subjekt údajů právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů. 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko zpracovává v souladu 

s pracovněprávními předpisy údaje o zaměstnancích, včetně osobních údajů potřebných pro plnění 

povinností vyplývajících z předpisů daňových a předpisů upravujících sociální zabezpečení 

a nemocenské pojištění.  

 


