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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 
dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 

Město Kuřim, IČO 00281964, se sdílem Jungmannova 968/75, Kuřim, ID datové schránky: 5dhbqi2, telefon: 

+420 541 422 311, e-mail (podatelna): epodatelna@kurim.cz 

Ing. Silvie Ondrášková, tel. č. +420 541 422 347, mobil: +420 607 037 298, e-mail: poverenec@kurim.cz 

2. Subjekt osobních údajů 

Subjektem údajů jsou členové Zastupitelstva města Kuřim, členové Rady města Kuřim, členové výborů Zastupitelstva 

města Kuřim, členové komisí Rady města Kuřim 

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

Zpracování Vašich osobních údajů je s ohledem na Vaši funkci zakotveno zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., 

o obcích, z  něhož pro správce vyplývají požadavky, povinnosti a oprávnění Vaše osobní údaje zpracovávat. 

Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:  

jméno, příjmení, akademický 

titul, datum narození, adresa 

trvalého pobytu, telefonní číslo 

a e-mail 

za účelem Vaší identifikace a komunikace a kooperace mezi Vámi a  správcem; 

zpracování je založeno na právním základu spočívajícím v plnění úkolu ve 

veřejném zájmu a výkonu veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR); právním 

předpisem, ze kterého vyplývá potřeba tyto údaje zpracovávat je především 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

jméno, příjmení, akademický 

titul, rodné číslo, adresa 

trvalého pobytu 

pro mzdové účely, a to na základě právního titulu plnění právní povinnosti (čl. 6 

odst. 1 písm. c) GDPR) vyplývajícího ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

z.  č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, z. č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, z. č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmu a dalších 

datum narození za účelem určení předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva dle § 91 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; právním základem pro zpracování je plnění 

právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) 

číslo účtu za účelem výplaty odměny a dalších plnění poskytovaných v souvislosti s 

výkonem funkce; právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy 

(čl.  6  odst. 1 písm. b) GDPR) - zejména dle § 79 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích ve spojení s § 143 odst. 1 zákona č.  262/2006 Sb., zákoníku práce 

soukromý e-mail za účelem zasílání výplatních lístků v elektronické podobě; na základě Vašeho 

souhlasu  

jméno, příjmení, akademický 

titul a příslušnost k politické 

straně na webových stránkách 

správce (www.kurim.cz)  

za účelem informování veřejnosti; jedná se o údaje o veřejně činné osobě či 

funkcionáři vypovídající o jejich veřejné činnosti či o jejich funkčním zařazení; 

právním základem pro toto zpracování je plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo 

výkon veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR). V případě příslušnosti k 

politické straně je právním titulem čl. 9 odst.2, písm. e) GDPR. 

soukromý e-mail, telefonní 

číslo  

komunikace s veřejností při výkonu funkce zveřejněním osobních kontaktních 

údajů na webových stránkách správce (www.kurim.cz); na základě Vašeho 

souhlasu 
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4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný úmysl předat údaje do třetí země 

Vaše nezbytné osobní údaje budou předávány pouze Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotním 

pojišťovnám nebo jiným příslušným úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon. 

5. Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu trvání Vašeho vztahu ke správci (tedy 

po dobu výkonu funkce) a dále v souladu se spisovým řádem správce a  pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném 

příslušnými právními předpisy. 

6. Práva subjektu údajů 

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení 

zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou 

řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a  souvisejícími právními předpisy. 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů 

dochází k porušení obecného nařízení GDPR.  

Svá práva můžete uplatňovat následujícími způsoby: 

- osobně u správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu údajů, 

- písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen, 

- elektronicky na elektronickou adresu podatelny (epodatelna@kurim.cz), musí být podepsána uznávaným 

elektronickým podpisem, kterým se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 

certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. 

7. Další informace 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo 

v jejich použití k hodnocení některých aspektů Vaší osoby (např. k rozboru nebo odhadu aspektů, týkajících se Vaší 

ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí atd.). 

V případě, že by správce hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, budete 

o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informování a dále bude postupováno v 

souladu s platnou legislativou. 

 

 

Jméno a příjmení:  

Převzal dne:    

Podpis:   

 

 

 


