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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu 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 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Silvie Ondrášková, +420 541 422 347, poverenec@kurim.cz 

2. Subjekty osobních údajů 

Subjekty osobních údajů jsou: žadatelé a příjemci dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných 

z rozpočtu města Kuřimi na žádost žadatele (fyzické osoby nebo zástupci právnických osob). 

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

Správce zpracovává následující osobní údaje: 

 účel zpracování osobních údajů právní základ pro zpracování 

 
a. jméno, příjmení, titul, 

trvalé bydliště, datum 
narození, statutární 
zástupce, bankovní 
spojení, podpis 

 

 
identifikace žadatele nebo příjemce 
dotace nebo návratné finanční výpomoci 
za účelem poskytnutí dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kuřimi 
 

 
zpracování je nezbytné pro splnění 
smlouvy nebo pro provedení opatření 
přijatých před uzavřením smlouvy dle 
čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 
 

b. údaje uvedené v žádosti o 
dotaci nebo návratnou 
finanční výpomoc a ve 
vyúčtování dotace nebo 
návratné finanční 
výpomoci 

 

vyhodnocení žádostí o veřejnou finanční 
podporu v rámci dotačního řízení a 
vyhodnocení vyúčtování dotace 
v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů 
 

splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje dle čl. 6 odst. 1 
písm. c) GDPR 
 

c. kontaktní údaje – telefon,  
      e-mail 

komunikace s žadatelem nebo příjemcem 
veřejné finanční podpory 
 

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

 
 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 

Osobní údaje uvedené pod bodem a.-c. jsou zpřístupněny členům Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi a 
Výboru pro kulturu a spolkový život a členům Zastupitelstva města Kuřimi, případně členům Rady města Kuřimi pro 
posouzení žádostí o dotace nebo návratnou finanční výpomoc.  

V případě, že uzavřená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podléhá uveřejnění v centrálním registru smluv dle 
zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, budou zveřejněny v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím tyto osobní údaje: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a 
podmínky poskytnutých veřejných prostředků. 

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. po dobu 
administrace dotací týkající se vyřizování žádostí, dotačního řízení, trvání dotačního vztahu až do podání finančního 
vypořádání veřejné finanční podpory nebo ukončení následné veřejnosprávní kontroly plnění uzavřené dotační 
smlouvy.  

Po uplynutí této doby budou osobní údaje dále uchovány po dobu 10 let od skončení projektu, na který byla dotace 
poskytnuta dle platného Spisového řádu Městského úřadu Kuřim, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. 

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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