
Správce osobních údajů Zpracovatel

Odpovědný odbor Odpovědná osoba

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

název agendy

právní titul zpracování  (článek 6 

odst. 1 Obecného nařízení)

dílčí účely

právní základ

právní titul zpracování  (článek 6 

odst. 1 Obecného nařízení)

dílčí účely

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje jméno a příjmení

fotografie nebo videozáznam

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců 

předání osobních údajů do 

třetích zemí nebo mezinárodní 

organizaci

nejde o zákonný ani smluvní 

požadavek
nejsou

údaje se přiměřeným způsobem 

zveřejňují
nepředává se

kontaktní údaje

nejsou

jméno a příjmení

fotografie nebo videozáznam

ZASTUPITELÉ A ZAMĚSTNANCI 

MĚSTA
OSTATNÍ VEŘEJNOST

správa Facebooku města

webové stránky správce

periodikum - Havlíčkobrodské listy

 písm.e)  splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci                                                                                                           

pořízení fotografií a videozáznamů z akcí a událostí a jejich přiměřené použití pro zpravodajské účely

PREZENTACE MĚSTA                                                                                                                                             

Radniční okénko, Havlíčkobrodské listy, Facebook města

informace o činnosti města jako osoby povinné  podle zákona o svobodném přístupu                                                

k informacím

TV vysílání - Radniční okénko

webové stránky

 písm.c)  splnění právní povinnosti správce                                                                                                       

kontaktní údaje zastupitelů a jiných veřejně činných osob

kontaktní údaje zaměstnanců 

informace o činnosti města

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 89/2012/Sb., občanský zákoník

Město Havlíčkův Brod WebHouse s.r.o.

Libor Blažek 

Odbor vnějších a vnitřních vztahů Ing. Eva Nigošová - vedoucí odboru

zvláštní kategorie osobních 

údajů

od subjektu údajů

pořizování fotografií a videozáznamů je možné se svolením  konkrétní osoby                                          

(tato osoba má právo odmítnout pořízení fotografie nebo videozáznamu                                                                   

označeným fotografem správce)



Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

5 let

5 let

5 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ano

právo na výmaz ano

souhlas není anoodvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku

ne před uplynutím skartační lhůty omezení zpracování

postup při uplatnění práv na www.muhb.cz

webové stránky - WEBHOUSE s.r.o. 

neprovádí se

tv vysílání - Libor Blažek

tiskové konference

obecní zpravodaj (HB listy, Radniční okénko)

propagační materiály


