INFORMOVÁNÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
vyplývající z 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 (dále jen „nařízení GDPR“)
Město Kyjov, se sídlem Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov 1, IČ: 00285030, jako správce
osobních údajů zpracovává prostřednictvím odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov Vaše osobní
údaje a zvláštní kategorie osobních údajů (tzv citlivé údaje):
− za účelem zajištění agendy přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou (evidence
žadatelů) na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení GDPR, tj. pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, konkrétně jde o naplnění
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a postupu dle schválených Pravidel pro
přidělení bytů zvláštního určení domu s pečovatelskou službou Kyjov,
- za účelem uzavření smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, tj. pro
splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu osobních údajů.
Vaše osobní údaje získáváme od Vás, případně můžeme Vaše osobní údaje získat i od jiných
subjektů, a to na základě zmocnění stanoveného právním předpisem.
Osobní údaje zpracovávané z výše uvedeného titulu jsou předávány příslušným orgánům,
úřadům či institucím pouze v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon (např. údaje
předáváme Sociální a zdravotní komisi RM Kyjova, poté Radě města Kyjova, která o
pronájmu rozhoduje.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě
by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv
či oprávněných zájmů.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, tj. po dobu vedení spisové
dokumentace ve věci evidence žadatele o přijetí do domu s pečovatelskou službou, poté jsou
dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:
• požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů, požadovat umožnění
přístupu k Vašim osobním údajům,
• požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše
zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné), požadovat vymazání Vašich osobních
údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování (právo na výmaz není právem
absolutním, bude postupováno dle čl. 17 nařízení GDPR),
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR),
• podat stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420
234 665 444, elektronická podatelna: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n.
K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se prostřednictvím datové
schránky ID f28bdah, elektronické podatelny epodatelna@mukyjov.cz, poštou nebo osobně
na adrese Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov, dále pak prostřednictvím Pověřence pro
ochranu osobních údajů, e-mail: poverenec@mukyjov.cz, telefon: +420 518 697 451.
Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele, které je nezbytné pro ochranu osobních
dat žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění osobních informací. Vaše požadavky budou
vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR,

tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech
do 2 měsíců.

Tímto prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o zpracování mých osobních údajů
______________________________________________ (jméno a příjmení)

V Kyjově

…………………………………
Podpis

