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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
v rámci VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU 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” 

Město Kuřim tímto informuje oznamovatele definované podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice o ochraně 
osob“), o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, které správce vede v rámci vnitřního oznamovacího 
systému. Osobní údaje jsou zpracovávány v takovém rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to 
v souvislosti s podáním oznámení učiněného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Správce osobní údaje 
zpracovává v souladu s obecně platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.  

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 fyzické osoby:  

a) oznamovatel 
b) dotčená osoba (osoba, o níž je učiněno oznámení) 

 

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

Správce zpracovává následující osobní údaje: 

osobní údaje účel zpracování osobních údajů právní základ pro zpracování 

U oznamovatele:  

jméno, příjmení, datum 
narození, trvalé bydliště, 
případně adresa pro 
doručování, pracovní 
zařazení, kontaktní údaje – 
telefon/e-mail 

U dotčené osoby:  

jméno, příjmení, pracovní 
zařazení, kontaktní údaje – 
telefon/e-mail 
 

Identifikace, komunikace a kooperace mezi 
oznamovatelem a správcem, za účelem 
projednání a vyřízení podaného oznámení dle 
Směrnice o ochraně osob 
 

Zpracování osobních 
údajů je založeno na 
právním základu 
spočívajícím ve splnění 
právní povinnosti, která 
se na správce vztahuje 
(č. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR) 

 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 

Osobní údaje poskytnuté v rámci oznámení učiněného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou být 

zpřístupněny výhradně příslušné osobě určené dle Směrnice o ochraně osob a po dobu její případné nepřítomnosti 

jejím zástupcům. S osobními údaji je nakládáno v souladu s veškerými bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osobních údajů. Osobní údaje vedené v rámci vnitřního oznamovacího systému nejsou předávány třetím osobám 

s výjimkou, kdy je to správci uloženo právním předpisem nebo v odůvodněných případech, kdy jsou záznamy 

předávány orgánům činným v trestním řízení, případně jiným zainteresovaným subjektům. Správce osobních údajů 

nepředává osobní údaje do třetích zemí. 

5. Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje poskytnuté v rámci oznámení budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k vyřízení 

oznámení, tj. od podání oznámení až po jeho vyřízení. Poté budou oznámení uchovávána po dobu 5 let a následně 

budou skartována v souladu s platným spisovým a skartačním plánem Městského úřadu Kuřim. 

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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