Zásady ochrany osobních údajů
Obec Cep, IČ 00476706, a Obecní úřad Cep, se sídlem č.p. 66, 379 01
Třeboň, jsou správci osobních údajů. Tato stránka slouží k
informativnímu přehledu, které osobní údaje jsou o Vás obcí a obecním
úřadem zpracovávány a jak je s nimi nakládáno a vychází z obecného
nařízení o ochraně osobních údajů /GDPR/účinné od 25.5.2018,které
má za cíl hájit práva občanů proti neoprávněnému nakládání s jejich
osobními údaji.
Jaké údaje shromažďujeme, z jakého důvodu a po jakou dobu?
Na základě právních povinností jsou shromažďovány právními předpisy
určené údaje, zpravidla jméno, příjmení, datum narození a adresa
trvalého bydliště dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
tedy údaje potřebné k identifikaci subjektu podání či účastníka
správního řízení. Výčet těchto údajů je zde pouze demonstrativní, neboť
ve speciálních zákonech mohou být odlišné požadavky na rozsah
poskytovaných údajů.
V přenesené působnosti se pak jedná navíc zpravidla o rodné číslo,
potřebné ve smlouvě o koupi a prodeji nemovitých věcí kvůli zápisu
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, příp. číslo Vašeho
účtu za účelem uskutečnění platby a číslo Vašeho telefonu za účelem
rychlejší komunikace mezi smluvními stranami.
Doba uchovávání těchto údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem,
příp. zákonnými ustanoveními pro jednotlivá řízení. Po uplynutí této
doby jsou Vaše osobní údaje vymazány a skartovány.
Jak tyto údaje využíváme?
Získané údaje jsou obcí/obecním úřadem využívány pouze k danému
účelu – pro správní řízení, pro potřeby uzavření smlouvy apod. Údaje
nejsou poskytovány třetím osobám.
Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?
Vaše údaje v listinné podobě, tj. obsažené ve správních spisech a v
uzavřených smlouvách jsou uchovávány v uzamykatelných skříních v
sídle obce/obecního úřadu.
V elektronické podobě jsou uchovávány pouze na jednom osobním
počítači, nejsou ukládány na žádný vzdálený server a přístup k tomuto
počítači mají po zadání hesla pouze starosta obce, v případě jeho
nepřítomnosti a zastoupení místostarosta, a dále pověřený
zaměstnanec obce/obecního úřadu.
Každá z těchto osob využívá pouze ty údaje, které jsou v danou chvíli
potřebné pro vedení správního řízení či v ostatních úkonech v
samostatné působnosti obce.
Jaká máte práva?
Žadatel, který řádně prokáže svou totožnost, má nárok, aby mu bylo
sděleno, které údaje jsou o něm obcí/obecním úřadem zpracovávány a
v případě, že rozsah těchto osobních údajů překračuje rámec
zákonného či smluvního nároku, či již uplynuly povinné doby archivace,
může tento žadatel žádat vymazání těchto údajů a jejich skartaci.

Využití osobních údajů k jiným účelům
Před použitím údajů za účelem, který není uveden v těchto zásadách
ochrany osobních údajů a nevyplyne pro nás ze zákona či ze smlouvy,
Vás vždy požádáme o souhlas. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat a
správce osobních údajů je poté povinen poskytnuté údaje smazat a
skartovat.
Možnost ochrany osobních údajů ze strany subjektu osobních údajů
V případě,že nebudete spokojeni s nakládáním s osobními údaji ze
strany správce, můžete k rukám správce podat námitku a žádat o
vysvětlení či napravení stavu, bude-li námitka důvodná. Pokud ani poté
nebudete spokojeni s vyřízením námitky, můžete se obrátit na kontrolní
orgán, tedy na Úřad pro ochranu osobních údajů http://uoou.cz/.
Svoje práva mohou občané uplatnit:
Ústně-v sídle organizace
Písemně- na adrese sídla organizace
Obec Cep
Cep 66
379 01 Třeboň
Prostřednictví datové schránky: u2ib7bw
Telefonicky na čísle : 384 781 587
V úředních hodinách: středa 18-19 hod
Lhůta na zpracování žádosti:
Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména
z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt
údajů ze strany správce informován, včetně důvodu prodloužení.
Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:
1.Přijetí žádosti
2.Identifikace žadatele
3.vyhodnocení žádosti
4.Rozhodnutí o žádosti
5.Výkon rozhodnutí
6.Informování žadatele
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pajchlová Jana
721 225 462
Ou.cep@seznam.cz

