INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Níže uvedené informace o zpracování osobních údajů obsahují popis toho, jak obec Nebovidy
zpracovává Vaše fotografie, resp. osobní údaje. Tyto informace jsou zpracovány dle 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 „Obecné
nařízení“). Obec Vás tímto způsobem v souladu se čl. 12 a 13 Obecného nařízení informuje o
zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
I.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obec Nebovidy, Nebovidy č.p. 78, 664 48 Moravany, tel. +420 547 244 274, e-mail:
obec@nebovidyubrna.cz, web: www.nebovidyubrna.cz, IČ: 00488097 (dále jen
„Správce“ nebo „obec“).
Správce je subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom,
jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

II.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Mgr. Andrea Sluštíková, Dobrovolný Svazek obcí Šlapanicko, Městský úřad Šlapanice,
Opuštěná 2, 656 70 Brno, telefon: 774 088 430, e-mail: slustikova@slapanice.cz.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je pověřená v rámci oblasti
ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména
v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě Vašich případných dotazů ohledně
zpracování Vašich osobních údajů můžete kontaktovat právě pověřence.

III.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud Vaše osobní údaje Správce
nepotřebuje, tudíž je ani nezpracovává. K účelu zpracování a zveřejňování fotografií
z veřejných akcí obce na webových stránkách obce NENÍ vyžadován Váš SOUHLAS –
jedná se o zpracování na základě oprávněného a veřejného zájmu Správce, kdy
prostřednictvím zveřejnění fotografií informuje o průběhu proběhlé veřejné akce obce.
Rovněž i ke zveřejnění fotografií dokumentujících průběh akce např. v obecním
zpravodaji obec opravňuje tzv. zpravodajská licence.
V případě takového zpracování na základě oprávněného zájmu máte možnost uplatnit
námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR (podrobnější informace viz níže).

IV.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K zajištění Vaší spokojenosti a možnosti získat fotografickou památku z proběhlé akce na
základě veřejného či oprávněného zájmu obce zpracováváme následující osobní údaje:
fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí či životně důležitých událostech
občanů – jedná se o fotografie pořízené na základě oprávněného či veřejného zájmu (pod
záštitou zpravodajské licence) nebo případně se souhlasem (konkrétních osob – např. souhlas
rodičů v případě vítání občánků). Fotografie bývají zveřejňovány na našich internetových
stránkách a v tištěných i elektronických médiích, zejména ve zpravodaji obce.

V.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Fotografie mohou být předávány následujícím příjemcům nebo zpracovatelům:


VI.

veřejnost v rámci informování o společenských, kulturních a sportovních akcích v obci –
jedná se o informace na našich internetových stránkách a v tištěných i elektronických
médiích, zejména v obecním zpravodaji.
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ
Fotografie nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských
prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

VII.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě zpracování na základě oprávněného zájmu obce (zpracování na základě čl. 6 odst. 1
písm. f) Obecného nařízení) jsou osobní údaje uchovávány, dokud mohou plnit svůj účel.
V případě zpracování na základě oprávněného nebo veřejného zájmu máte možnost
uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Pokud bude námitce vyhověno, budou
dokumenty, obsahující osobní údaje, zlikvidovány

VIII.

SPECIFIKACE VAŠICH PRÁV SOUVISEJÍCÍCH SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V rámci zpracování Vašich osobních údajů Vám jsou zaručena následující práva:


Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů (dle čl. 13 a 14 Obecného nařízení)
Jste oprávněn/a od nás požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od Správce požadovat informace
zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce a pověřence pro ochranu osobních
údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo
kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o výčtu Vašich práv, o
možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních
údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
Pokud hodláme dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány,
poskytneme Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a
další příslušné informace.
Vám poskytované informace pro uplatnění tohoto Vašeho práva jsou předmětem právě
těchto Informací o zpracování osobních údajů (dokumentu, který si pročítáte); to Vám však
nebrání v tom, abyste si o ně požádali znovu.



Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či
nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených
osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů,
informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení
zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro
ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k
automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu,
jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a
záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.
Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii
však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.



Právo na opravu
Právo na opravu Vašich osobních údajů, které jsou nepřesné, se k pořizování fotografií
nevztahuje. Tento bod je tudíž nerelevantní.



Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje
vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše
zmíněné účely nadále potřebné. Obec osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti
automaticky, nicméně můžete se na nás se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Vaše žádost
pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či
oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailněji
informováni.



Právo na omezení zpracování
Obec zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však
měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje
zpracováváme, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro
nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány). Vaše
žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailněji
informováni.



Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními
předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě
veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu,
včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického
výzkumu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého
závadného stavu.
(Dle Obecného nařízení můžete námitku vznést i přímo proti automatizovanému
rozhodování a profilování. Takové zpracování ovšem v současné době vůbec neprovádíme.)



Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů
na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více
informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.
Takový Váš případný podnět však doporučujeme nejprve konzultovat s pověřencem pro
ochranu osobních údajů (kontakty viz odst. II.).

Způsoby, jak uplatnit svá práva:
Jednotlivá výše uvedená práva můžete uplatnit přímo u správce:
Obec Nebovidy, Nebovidy č.p. 78, 664 48 Moravany
Tel. +420 547 244 274
E-mail: obec@nebovidyubrna.cz
ID datové schránky: encas7z
Jednotlivá práva můžete uplatnit rovněž také u pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním emailu nebo telefonicky (údaje viz níže). Z důvodu jednoznačné identifikace druhé strany však

v případě telefonické žádosti poskytujeme pouze základní a obecné informace. Kontaktní údaje
pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny v odst. II.
Obecné informace k uplatnění svých práv:
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla
žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si
účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií
zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek
za administrativní náklady. Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme
co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s
ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů
Vás budeme informovat.
IX.

INFORMACE O AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Osobní údaje automaticky nijak nevyhodnocujeme, ani neprovádíme žádné profilování.

