
Informace o zpracování osobních údajů 

v souvislosti s pořizováním a zveřejněním audiovizuálních záznamů 
z jednání zastupitelstva 

v souladu s článkem 13 nařízení EP a rady EU č. 32016/679 (dále jen Obecné nařízení) 

1. Správce osobních údajů: Město Havlíčkův Brod 

    Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 

     

1. Účel zpracování 

Hlavním účelem je informování veřejnosti o činnosti orgánů města dle ustanovení § 97 
zákona o obcích s ohledem na oprávněný zájem občanů o dění v zastupitelstvu (obec 
informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem 
v místě obvyklým). 

Zpracování je založeno na právním základě dle článku 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení, 
přičemž oprávněným zájmem správce je informovat a zájmem třetí strany (veřejnost) je být 
informován o jednání zastupitelstva města. 

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

Subjekty osobních údajů jsou osoby, které vstupují do vztahu s Městem HB (žadatelé, osoby 
ve vztahu k projednávané věci, příjemci veřejných prostředků), osoby vystupující na zasedání 
ZM a ostatní veřejnost. 

a) osoby vstupující do vztahu s Městem (osoby podávající žádosti a podněty, příjemci veřejných 
prostředků) 

 Jméno a příjmení, obec trvalého pobytu a případně další údaje stanovené zvláštním 
právním předpisem dle konkrétní projednávané věci; 

 Rok narození u příjemců veřejných prostředků. 

b) osoby vystupující na zasedání 

 Jméno a příjmení 
 Projev 
 Informace o občanství města nebo o vlastnictví nemovitosti na území města 

c) ostatní veřejnost 

Osobní údaje „anonymní veřejnosti“ nejsou zpracovávány: záznamová kamera nesnímá prostor 
pro veřejnost z důvodu respektování ochrany soukromí. 

3. Nakládání s osobními údaji 

Audiovizuální záznamy jsou přístupné na webových stránkách správce po dobu dvou let od 
daného jednání.  

Vzdálené ukládání a zpracování dat je zajištěno smlouvou o ochraně osobních údajů s příslušným 
zpracovatelem. Příjemcem osobních údajů je v tomto případě neurčená veřejnost. 

 

4. Poučení o právech 

V souvislosti s uvedeným zpracováním osobních údajů máte právo požadovat informaci o 
jejich zpracování a na přístup k těmto údajům. V případech, kdy je zpracování prováděno na 
základě oprávněného zájmu, máte právo uplatnit námitku proti touto zpracování.   

Poučení o dalších právech podle Obecného nařízení viz poučení na www.muhb.cz – sekce 
Městský úřad/Zpracování  osobních údajů. 

Pro uplatnění práva využijte prosím formuláře a poučení na  www.muhb.cz – sekce Městský 
úřad /Zpracování osobních údajů prostřednictvím podatelny (viz kontakty správce). 

http://www.muhb.cz/
http://www.muhb.cz/


S jakýmkoli podnětem nebo žádosti týkající se zpracování osobních údajů můžete kontaktovat 
pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontakty - emailem gdpr@muhb.cz, nebo na 
adrese správce). 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost na dozorový 
úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,  

 

5.Kontakty 

Správce osobních údajů:  Město Havlíčkův Brod 

    Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův brod 

    Email: posta@muhb.cz; datová schcánka:5uvbfub 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  Ing. Ivana Zukalová 

      Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 

      Email: gdpr@muhb.cz ; datová schránka: 5uvbfub 

Dozorový úřad:  Úřad pro ochranu osobních údajů 

    Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

    Email: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n 
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