Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelna:
posta@praha10.cz, identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267 093 111

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail:
monika.bendova@praha10.cz, telefon: 267 093 743

Účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní
základ pro zpracování

 Komunikace, informace, podpora, konzultace s veřejností a odbornými institucemi
v oblasti ochrany nemovitých památkově hodnotných objektů.
 Řešení aktivit týkajících se domu Karla Čapka.
 Vyřizování žádostí vztahujících se ke kompetenci daného oddělení (řešení možností
např. osazení pamětních desek na budovy atd.) a veškerá další, např. smluvní
dokumentace, která může s ochranou nemovitých památkově hodnotných objektů
souviset a kde jsou zpracovávány osobní údaje fyzických osob.
 Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je ÚMČ Praha 10 pověřen.
 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.

Oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany
v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných
zájmů ÚMČ 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

 Osobní údaje nejsou zpracovávány z tohoto právního titulu.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10;
 Oprávněné úřední osoby zařazené do Úřadu městské části Praha 10 a osoby jim
nadřízené

Případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo
mezinárodní organizaci

 ANO, může se vyskytnout v rámci smlouvy (např. řešení zápůjčky sbírkových
předmětů muzeu v Japonsku).

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné
určit, kritéria použitá pro stanovení této doby

 10 let od předání do archivu ÚMČ Praha 10.

Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům,
týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo
výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku
proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů







Právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

 NE, nedochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
(dozorový úřad)

 ANO.

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či
smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do
smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní
údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí
těchto údajů

 Zpracování je v některých případech nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní
stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením
smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout. V daném případě se jedná o
požadavek, který je nutné uvést do smlouvy.
 Důsledkem neposkytnutí údajů může dojít k neuzavření smlouvy.

Informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
(fyzická osoba)

 K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.

právo na přístup
právo na opravu a doplnění
právo na omezení zpracování
právo vznést námitku
v případě smluvního či předsmluvního zpracování též právo na výmaz

