Zásady zpracování osobních údajů
1) Osobní údaje musí být:
a) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost,
korektnost a transparentnost“);
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány
způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 Nařízení
GDPR nepovažuje za neslučitelné s původními účely („účelové omezení“);
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
(„minimalizace údajů“);
d) přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje,
které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo
opraveny („přesnost“);
e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je ne-zbytné pro účely,
pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro
účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické
účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení GDPR, a to za předpokladu provedení příslušných technických a
organizačních opatření požadovaných Nařízením GDPR s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů
(„omezení uložení“);
f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany
pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním
zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).
2) Standardně jsou zpracovávány pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování
nezbytné. Tato povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování,
doby jejich uložení a jejich dostupnosti. Spis vedený Uživatelem osobních údajů obsahuje pouze informace
relevantní pro průběh řízení a agendu s ohledem na minimalizaci údajů k dosažení účelu zpracování.
3) Písemnosti obsahující osobní údaje podléhají procesu fyzické a elektronické skartace v souladu se
Spisovým a skartačním řádem MČ. V případě neevidovaných dokumentů (dokumentace na vědomí, kopie
písemností a dalších dokumentů bez čísla jednacího) je za jejich likvidaci v elektronické i fyzické podobě
odpovědný uživatel osobních údajů.
4) Pro statistické účely je nutné osobní údaje anonymizovat.
5) Je třeba zamezit neoprávněnému přístupu ke shromážděným údajům.

Zákonnost zpracování osobních údajů

1) MČ jako správce osobních údajů zpracovává pouze takové osobní údaje, jejichž zpracování je
zákonné. Zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto
podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) 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;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na MČ jako správce osobních
údajů;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřeno MČ jako správce osobních údajů;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů MČ jako správce osobních údajů 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. Toto se netýká zpracování
prováděného MČ jako správcem osobních údajů při plnění jeho úkolů jako orgánu veřejné moci.
2) Účel zpracování osobních údajů musí vycházet z výše uvedených právních základů. Osobní údaje
nesmějí být použity k jinému účelu, než ke kterému byly pořízeny nebo musí být takové zpracování nutné
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno MČ
jako správce osobních údajů.
3) Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být Uživatel osobních údajů schopen do-ložit, že
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
a) Souhlas musí být udělen samostatně a musí být jasně odlišitelný od ostatních sdělení (jako samostatný
dokument). Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů je zaměstnancům MČ k dispozici na sdíleném
disku „V:“, ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci zařazeni do Úřadu MČ.
b) Subjekt údajů vždy musí obdržet jednu kopii uděleného souhlasu, včetně informace o způsobu odvolání
uděleného souhlasu.
c) Pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (biometrické údaje, fotografie, audio, video,
zdravotní stav, sociální postavení a další) je nutné vždy udělit samostatný souhlas, oddělený od ostatních
souhlasů, sdělení a informací (platí v případě, že není jiné oprávnění pro nakládání s osobními údaji).
d) Pro zpracování souhlasů s vytvořením kopie občanského průkazu (souhlas podle ust. § 15a zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění) je nutné vždy udělit samostatný souhlas,
oddělený od ostatních souhlasů, sdělení a informací (platí v případě, že není jiné oprávnění pro nakládání s
osobními údaji).
e) Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom
bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně dostupné jako jej poskytnout.

f) V případě využití konkludentního souhlasu2 je nutné zajistit informování subjektu údajů (Informační
memorandum na webových stránkách MČ, informační tabule u vstupu na akce, informace na přihlášce,
pozvánce, na webovém formuláři a dalších místech sběru osobních údajů).
g) Uživatel osobních údajů je povinen ve spolupráci Zodpovědnou osobou a Koordinátorem pro práva
subjektu údajů zajistit výmaz osobních údajů v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
včetně výmazu v zálohách a kopiích dat. V případě technických problémů Zodpovědná osoba zkonzultuje
postup s Administrátorem.
h) Uživatel osobních údajů je povinen vést evidenci datových sad, jejichž zpracování je podloženo
uděleným souhlasem subjektu údajů a vést v systému spisové služby evidenci udělených souhlasů subjektu
údajů.
4) Zpracování údajů na základě uděleného souhlasu subjektu údajů je využíváno pouze v krajních
případech, kdy je zpracování nezbytné a neexistuje jiné oprávnění pro nakládání s osobními údaji.

