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Vzorový obecný souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Prohlášení subjektu údajů:
1. Já, _____[ jméno a příjmení ], uděluji tímto souhlas obci Vysoká u Příbramě, se sídlem
Vysoká u Příbramě č. 128, 262 42 Vysoká u Příbramě, IČ: 00243574 (dále jen „správce“),
aby zpracovával/a tyto osobní údaje:
a) Jméno a příjmení
b) E-mail
c) Telefonní číslo
d) _____aj.
2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel _____[ např. zasílání SMS zpráv s
oznámeními o dění v obci, publikace osobních údajů subjektu údajů tam, kde to není možné
dle jiného právního titulu, kterým může být oprávněný zájem obce jako správce – např. u
reportážní licence - nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu ]. Údaje budou správcem
zpracovány po dobu _____
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas lze
vzít kdykoliv zpět, a to způsoby níže uvedenými.
Prohlášení správce údajů:
1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé
a) Např. IT dodavatelé: _____
b) Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů: _____
c) _____ aj.
2. Máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, a to: např. prostřednictvím zaslání e-mailu na
kontaktní adresu obce.
3. Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů obcí jako správcem
údajů naleznete na https://www.vysokaupribrame.cz/gdpr/
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Vzorová informace o zpracování osobních údajů pro účely oceňování životních jubileí
občanů nebo vítání občánků
Informace o zpracování osobních údajů
Tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti občanů jako subjektů
údajů o zpracování osobních údajů fyzických osob, zejména občanů, jejichž osobní údaje
obec Vysoká u Příbramě jakožto správce osobních údajů zpracovává, pro účely oceňování
životních jubileí svých občanů a vítání občánků.
1. Kontaktní údaje správce údajů / obce: Vysoká u Příbramě
2. Kontaktní údaje pověřence obce pro ochranu osobních údajů: Bc. Jiří Kužel,
tajemnik@dsopribram.cz, 604 216 781
3. Rozsah zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
bydliště jubilantů, novorozenců a jejich zákonných zástupců je obec oprávněna zpracovávat
interně jako informace získané z informačních systémů veřejné správy. Jméno a příjmení
jubilanta / nově narozeného dítěte je správce oprávněn publikovat způsobem, který je v dané
obci zvykem, a to zejména ve vydání místního občasníku.
5. Účely zpracování: účelem zpracování osobních údajů je zpracování podkladu pro publikaci
blahopřání a následná publikace blahopřání k významné životní události, zejména [ _____] /
narození dítěte formou [ _____]
6. Právní základ pro zpracování údajů: oprávněný zájem správce údajů na ocenění životního
jubilea občanů obce nebo blahopřání k narození dítěte, podložené ustanovením § 36a zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); pro publikaci fotografií fyzických osob jako
subjektů údajů je právním základem oprávněný zájem obce v kombinaci se specifickou právní
úpravou zveřejňování podoby fyzické osoby obsaženou v ustanoveních § 84 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
7. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů (včetně zpracovatelů): grafické studio a
následně i široká veřejnost – adresáti sdělení obsahující blahopřání určené jubilantovi nebo
rodičům nově narozeného dítěte
8. Údaje o případném automatizovaném zpracování údajů: nevedeme
9. Předávání osobních údajů do zahraničí: nevedeme
10. Doba uložení osobních údajů: správce zpracovává osobní údaje získané z informačních
systémů veřejné správy po dobu potřebnou k přípravě publikace blahopřání. Informace jsou
na webu publikovány po dobu 2 let, některé i déle (viz. Občasník), poté jsou po dobu 5 ti let
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součástí archivu webu. Publikace informací v obecním periodiku je realizována vydáním
tištěného vyhotovení periodika a není časově omezena.
Publikace Vašich osobních údajů [alternativně] poskytnutí osobních údajů je zcela
dobrovolná, nepodléhá však Vašemu výslovnému souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Proti publikaci Vašich osobních údajů je však možné podat námitku, resp. vyjádřit Vaši vůli
na tom, aby Vaše osobní údaje nebyly publikovány.
V tom případě je nutné kontaktovat starostu obce.
11. Dále máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:
a) právo na přístup k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme, včetně práva
na jejich kopii;
b) právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru
nesprávné, či nepřesné;
c) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, neb zpracování je prováděno z
důvodu oprávněného zájmu správce nebo třetích osobd) právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
- jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli
přesnost osobních údajů ověřit;
- zpracování je protiprávní, ale namísto výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich
použití;
- že obec jakožto správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování, a to v případě zpracování v oprávněném
zájmu obce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody obce převažují nad
Vašimi oprávněnými důvody.
e) kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

