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                                         .  
 
          :  
Obec  Radovesnice II, č.p. 215, 28128  (souborn  Obec  Radovesnice II, my, nás nebo naše) 
dbá o ochranu  ašich osobních údajů a zaváza a se tyto údaje chránit v sou adu s transparentností, etic  mi in ormačními postupy a p atn mi 
zá ony na ochranu osobních údajů, včetn   becn ho na ízení na ochranu osobních údajů  dá e jen     ).  
 aším cí em je zajistit ma imá ní ochranu  ašich osobních údajů p i jejich zpracovávání.    jste nám sv  osobní údaje sv  i i na zá  ad  sm ouvy, 
nebo souh asu, či jsme je zís a i na zá  ad  zá ona,  ter  nám to určuje, náš postup p i jejich ochran  ctí ta samá pravid a. 
 

 ento do ument vysv t uje způsob shromaž ování a používání osobních údajů.  
 
 sobní údaje jsou ja   o iv in ormace t  ající se identi i ovan  nebo identi i ovate n   yzic   osoby, tj. osoby,  terou  ze p ímo či nep ímo 
identi i ovat prost ednictvím od azu na identi i átor, ja o je jm no, identi i ační čís o, údaje o umíst ní, on-line identi i átor, nebo od azu na jeden 
či více  a torů speci ic  ch pro  yzic ou,  yzio o ic ou,  enetic ou, duševní, e onomic ou,  u turní nebo sociá ní identitu t to  yzic   osoby.  
 sobní údaje shromaž ujeme různ mi způsoby b hem sv  činnosti, a to ja  on- ine, ta  o  - ine.  e shromaž ování údajů dochází p i v  onu 
povinností  becního ú adu  adovesnice    v rámci p enesen  i samostatn  působnosti, nebo p i ná upu zboží či s užeb, p i uzavírání sm uv nebo 
 omuni aci se zá onn mi zástupci a ostatními subje ty, nebo p i návšt vách a používání našich  ebov ch stráne .  
 
                         :  
Obec  Radovesnice II stanovi   ov  ence pro ochranu osobních údajů.  
  p ípad  žádosti o nap n ní  ašich práv v ob asti osobních údajů se obra te na  ance á   becního ú adu  adovesnice    písemnou  ormou, a to 
nás edujícím způsobem:  

 osobním p edáním písemn  žádosti starostovi  becního ú adu  adovesnice    
 e e tronic ou poštou na adresu obec@radovesnice2.cz 
 Vaši žádost bude vy ízena do 30-ti dnů od podání  aší žádosti, po ud to bude technic y a or anizačn  možn . 

 

                           :  
 ezi osobní údaje,  ter  můžeme shromaž ovat a zpracovávat, pat í mimo jin :  

  dresní a identi i ační údaje  

  daje, jejichž zpracování nám u  ádá zá onná povinnost  

  n ormace,  ter  nám pos ytnete p i  omuni aci s námi  

  n ormace pot ebn    zajišt ní bezpečnosti, ochrany zdraví a majet u ja o jsou  amerov  záznamy  

  edná se nap í  ad o: jm no, p íjmení, adresa, a er ie, audiozáznam,  otozáznam, ban ovní spojení, ban ovní účet, datum narození, 
emai ,  oto ra ie,  opie rodn ho  istu, kopie zdravotní  artič y, podpis, poučení zam stnanců,  rodn  čís o, státní občanství, te e on, titu , 
videozáznam, zam stnavate , zdravotní pojiš ovna, zdravotní postižení,  Č ,   Č, a da ší údaje.  

 
                                              :  
 pracování  ašich osobních údajů je vždy pod oženo právním zá  adem,  ter m je:  

 zpracování je nezbytn  pro sp n ní právní povinnosti,  terá se na správce vztahuje.  ezi zá  adní právní a ty pat í  500 200   b. – 
 právní  ád  8  2012  b. –  á on občans   zá oní   13  201   b. –  á on o zadávání ve ejn ch za áze   10  1     b. –  á on o 
svobodn m p ístupu   in ormacím. 

 zpracování je nezbytn  pro sp n ní sm ouvy, jejíž sm uvní stranou je subje t údajů, nebo pro provedení opat ení p ijat ch p ed uzav ením 
sm ouvy na žádost tohoto subje tu údajů  

 subje t údajů ud  i  souh as se zpracováním sv ch osobních údajů pro jeden či více  on r tních úče ů  

                   :  
 zpracování je nezbytn  pro ochranu životn  dů ežit ch zájmů subje tu údajů nebo jin   yzic   osoby  
 zpracování je nezbytn  pro sp n ní ú o u provád n ho ve ve ejn m zájmu nebo p i v  onu ve ejn  moci,  ter m je pov  en správce 
 zpracování je nezbytn  pro úče y oprávn n ch zájmů p ís ušn ho správce či t etí strany,  rom  p ípadů,  dy p ed t mito zájmy mají 

p ednost zájmy nebo zá  adní práva a svobody subje tu údajů vyžadující ochranu osobních údajů  
 zpracování je nezbytn  pro p n ní povinnosti v působnosti Obce Radovesnice II, včetn  pos ytování in ormací   p n ní povinností 

pracovn  právních vztazích se zam stnanci Obce  Radovesnice II, správa našich sm uvních závaz ů a probíhajícího sm uvního vztahu, 
včetn  jednání se sm uvními stranami, zajiš ováni bezpečnosti našich  ebov ch stráne , sítí, syst mů, ochrana proti podvodům, správa 
našich  aždodenních obchodních pot eb, nap í  ad, nap í  ad zpracování úhrad a správa  inančních účtů, správa sm uv, správa  ebov ch 
stráne , vedení účetnictví, ontro a, vy azování a dodržování právních p edpisů. 

 
                          :  

   e požadav ů zá ona   sobní údaje t  ající se jednot ivců můžeme zp ístup ovat ve ejn m a soudním or ánům, s ož ám prosazování 
zá ona a a enturám, v rozsahu vyžadovaan m zá onem.   p ípadech,  dy je to p ípustn  pod e zá ona, můžeme tyto údaje pos ytovat 
ta   t etím stranám, po ud je to nutn    pro azování, up at ování nebo ochran  právních náro ů  

   etí strany   eš er  zpracovávání t chto osobních údajů bude probíhat pod e našich po ynů a bude v sou adu s původními účely 
 
             : 

  sobní údaje budou uchovávány pouze po dobu,  terá je pot ebná pro úče y, za  ter mi by y shromážd ny, obvy  e po dobu stanovenou 
právním rámcem Č  nebo stanovenou  aším souh asem.  
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                         :  
 ezpečnostní opat ení pro ochranu osobních údajů   p at ujeme vhodná technic á,  yzic á a or anizační opat ení,  terá jsou p im  en  navržena 
ta , aby zajiš ova a ochranu osobních údajů p ed náhodn m nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovo en m zve ejn ním nebo 
p ístupem a da šími  ormami nezá onn ho zpracování.   ístup   osobním údajům je omezen na oprávn n  p íjemce,  te í tyto údaje pot ebují znát. 
 držujeme uce en  syst m in ormační bezpečnosti, jehož rozsah je úm rn  rizi ům spojen m se zpracováváním údajů.  ento syst m je neustá e 
p izpůsobován za úče em zmírn ní provozních rizi  a   ochran  osobních údajů p i zoh edn ní up at ovan ch postupů.   i zpracovávání ja  ch o i 
cit iv ch osobních údajů rovn ž up at ujeme rozší ená bezpečnostní opat ení.  
 působ ochrany osobních údajů zpracovávan ch v zastoupení centá ních or ánů ve ejn  správy   dy působíme ja o zpracovate  dat)    n  ter ch 
p ípadech zpracováváme osobní údaje ja o zpracovate   osobních údajů.  yto osobní údaje shromaž ujeme a zpracováváme pouze pod e po ynů 
správce a nepoužíváme je ani nep edáváme dá e   v astním úče ům.  držujeme  ontro y bezpečnosti in ormací, jejichž úče em je ochrana  ašich 
údajů.  sobní in ormace sd  ujeme nebo p enášíme pouze pod e po ynů správce nebo zaúče em v  onu sv  en ch a end.  
 
                      : 
 oubory coo ie, využití dat a podobn  nástroje  

 nezpracováváme 
 ropojen  strán y 

  a našich  ebov ch strán ách můžeme pos ytovat od azy na  eby t etích stran   propojen  strán y ).  ropojen  strán y nejsme 
povinni hodnotit,  ontro ovat ani z oumat.  aždá propojená strán a může mít v astní podmín y použití a proh ášení o ochran  osobních 
údajů.  živate   se p i používání propojen ch stráne  musí s t mito podmín ami seznámit a dodržovat je.  eneseme odpov dnost za 
zásady a postupy ja  ch o i propojen ch stráne  a p ípadn ch da ších od azů,  ter  se na t chto strán ách nacházejí.  yto od azy 
nep edstavují naše schvá ení propojen ch  ebů nebo ja   o i spo ečnosti či s užby.  oporučujeme uživate ům, aby se seznámi i s 
podmín ami a odpovídajícími do umenty t chto propojen ch  ebů d íve, než je začnou používat.  

  aše  ebov  strán y nejsou zam  eny na d ti.  evyužíváme je   v dom mu zís ávání osobních údajů od d tí ani   pos ytování s užeb 
d tem.  jistíme- i, že dít  pos yt o sv  osobní údaje prost ednictvím našeho  ebu, tyto údaje ze sv ch syst mů odstraníme.  

 
              :  
 áte právo v re evantních p ípadech a do míry p ípustn  pod e p atn ho zá ona se na nás obracet za úče em up atn ní práva   

 na p ístup   osobním údajům,  

 jejich opravu nebo a tua izaci sv ch nep esn ch nebo nea tuá ních osobních údajů, 

 na omezení zpracování,  

 vzn st námit u proti zpracování,  

 na p enosite nost údajů  

 a da ších práv pod e obecn ho na ízení o ochran  osobních údajů.  tejn  ta  máte právo se na nás obracet v p ípad  údajů 
zpracovávan ch na zá  ad  souh asu rovn ž za úče em odvo ání souh asu se zpracováním osobních údajů. 

  vá práva můžete up atnit u starosty Obce Radovesnice II písemnou  ormou.  aše žádost bude vy ízena do 30-ti dnů od podání  aší 
žádosti, po ud to bude technic y a or anizačn  provedite n . 

 
                           :  
  dom m pos ytnutím  ašich osobních údajů berete na v domí a souh asíte se shromaž ováním, zpracováváním a použitím ta ov ch údajů, ve 
smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu. V p ípadech,  dy ta  vyžaduje p atn  zá on, budete požádáni o v s ovn  souh as.  
 áte vždy možnost zdarma vyjád it námit u proti použití  ašich osobních údajů, nebo odvo at ja   o i d ív jší souh as ud  en   e  on r tnímu 
úče u u starosty Obce Radovesnice II způsobem uveden m v še.  
 

                              :  
  eprovádíme automatizovan  rozhodování.  

 
                      :  
 ude- i s námi chtít  omuni ovat ve v cech t  ajících se sou romí, nebo v p ípad  dotazů, p ipomíne  nebo stížností, se obra te na  becní ú ad 
Radovesnice II zde: tel +420 322 312 998, e-mail: obec@radovesnice2.cz 

 avazujeme se, že budeme  ešit stížnosti t  ající se shromaž ování nebo používání  ašich osobních údajů do 30dnů od p ijetí. 
 

                                                       :  
 yhrazujeme si právo  dy o i provád t zm ny, úpravy a a tua izace tohoto do umentu.  
 atum účinnosti tohoto do umentu: 2.1.2019  

 


