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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
v rámci dopravně-sociologického průzkumu ke Generelu dopravy města Kuřimi 

 
poskytované dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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) - dále jen „GDPR” 

1. Kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů 

Správce osobních údajů: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, IČO: 00281964, ID datové schránky: 5dhbqi2, 
+420 541 422 311, epodatelna@kurim.cz 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: +420 541 422 347, poverenec@kurim.cz 

2. Subjekty osobních údajů 

Subjekty osobních údajů jsou:  

občané města Kuřimi zapojení do dopravně-sociologického průzkumu realizovaného prostřednictvím dotazníkového 
šetření 

3. Osobní údaje, účely zpracování a právní základ pro zpracování  

Správce zpracovává následující osobní údaje: 

 účel zpracování osobních údajů právní základ pro zpracování 

křestní jméno, věk, pohlaví, 
vzdělání, ekonomický status 
 

realizace dopravně-sociologického průzkumu 
domácností, zaměřený na zjištění běžného 
dopravního chování a obvyklých přepravních vztahů 
obyvatel města Kuřimi, na základě kterého bude 
vypracován Generel dopravy města Kuřimi 
 

oprávněný zájem správce 
dle čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR 

 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům zpracovatele dopravně-sociologického průzkumu, 

společnosti NMS Market Research s.r.o. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a při dodržení 

veškerých bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány žádnému dalšímu 

zpracovateli, nejsou poskytovány do EU ani do třetích zemí. 

 

5. Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu jejich zpracování, tj. od realizace 

dopravně-sociologického průzkumu dopravně přepravního chování ve městě Kuřimi, zpracování dat z dotazníkového 

šetření, vypracování závěrečné zprávy z průzkumu až po zpracování Generelu dopravy. Po této době budou osobní 

údaje zlikvidovány. 

6. Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů má dle GDPR garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce, více na 

https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/zasady-ochrany-osobnich-udaju-gdpr.html  

Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. 
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