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s ohedeÍ] na nezbýbNl p|něni úkoú V ob 6t o.hBny osobn ch údajů zeiména pak s PiihédntJl|m k
poťebě dodržován a ná|eŽ té Íeá zace pÍáv a povinnosl] upra€ných v nařlzen Evropského paÍ]amenly a
Rady(EU)2016i679zedne27.dubna2016oocnraněíyzďýchosobVsuvsostsezpra@vánÍnosobn|ch
údajú a o Ýo|ném pohybu lě.hlo Údajú a o ŽruŠenisÍ]ěmce 95i46iEs (obacné na|zenlo ochÉné osobn]ch
údaiú)' dá|e v ls)(fu clováno ]en ]ako 'naiiŽeni. a w spo]eni sé ákonem o zpracován| osbn|ch úda]ů
!,ydávám ]ako slalutám| o{án obce a l|m spráVce osobn]ch úda]ú lulo sí'rěÍnici (dá e ]en spÍáýce) směme
ie sučásl] oÍqan zaÓniho íádu ob.€

Ó|ánék |. vymez€n Í zát|ádních po|mů

] 1 sreme upÉvuje posIupy a povinnoí Žaí]éslnmcú ob.e i l|tl|ch osob, kle'é Fou kob.j v jinéÍň
pÍacohě pÉnim (dohody o pEc]ch konaoých mií']o pfacovni pomé4 č jiném t?khu Gm|owa o di|o,
oá]emni sm|ouva)' v ]ehoŽ Íámci jsou jim poýÍnuly Č jim zpE@vávány osobni úda]e subieklú údajú

]'2 osóni Udaje piedslavu]i wškéÉ iníomace o idenlfkované nebo denljfkovabné ly'cké o$bě (dá|e
len sbFklu údajú); idstinkovalehou !2ickou osob.0 je í"ická osooa' klemu |ze piimo čl nepiimo
idenlifikoÝal, zejnEna odkděm na uÍóilý id€nlifiríol' nap.lk|ad iméno. |denÍfkad'i Čis|o' |o*ačn| údaje,
sitbÚ idenlilikáloÍ n€oo na pÍ'en Či Vic€ zváŠlnich prukú !z'cké. lyŽio|ogickě' gsétjclé. psyďicrc.
ekďbmické' ku|fumí nebo spo|€.inské idénlily lélo 'zřlé os.by'

1 '3 subjeklem údajú jsou ve Elahu kě splávci 4jméná' n o|iv ýuÓné:

obaane obce
' 6tali i lyzi*é osby - jako napi žádaléÉ ' páÍheň pmieklÚ om aí'ovab|é' úcaslnic] spÍám ich iizmi,
náimi' kupujíci' už]vale|é s užeb ob.ě ald'

l 5

1.6

zpc@váoím cobnich údájú ]e ja|áko v opéÍacé nebo s.lbol ope€ci s osobnimi Údaji nebo soL]boiy
o$bnich údajú' krc.ý É prcvádén pom6i č bez pom@i auloma|izovaných poGlupi jď0 je shomáždéíi.
Ž.známenáni' uspoÉdáni' sl.!klurcyáni u|oŽeni' pňzpůsobeni nebo pozménéni' vyh|edáni' nah|ednuli.
použili' zpiislÚpněni pienossm Š]ieni ngbo jakéko|iv jiné zpi|slupnón|' seřazení či ztombnování,
omezeo]' ÚÍrá, nebo zn č.ni' &ÉcováIe eÍ] os.bnich údajů ie v konleÍu léto s'němře iakáko|iv lr,cká
nebo píávnická osoba' o€án veÉjné froci agonluE nebo iiný subjok|' klorý zpBcováÝá osobniúdaje prc

Pi|]eňcem osobn|ch údajú ]e Ízďá ngbo pÍáVnická osoba oÍgán velejné nďi. agenfuÍa n€bo jiný
subjekl' kleÍyri jsou osobni úda]e poskyhuly at uŽ se ]edná o lléll slÍánu či niko|i' AvŠď oÍgány wie]né
moci kleré mohou ziskával o$bniúd.je V émc zv|a.|n]ho šeli €niV sou adu s pÍávem České rcpub|ikl

Třéti stÉnou je ryzcká nebo plávnická Bobá, o'!án EÍejné moci agentÚa nebo jiný $bjekl' klelý neni
ýbjekten úda]ů správ€m' ŽpBcoVaE em af,i osobou přlmo pod Óhaj|c] spÉÝci ngbo zprdcovale|i jež je
ooÉVněna ke zo'acovánlosobn]ch Údaú'

Do Žv|áŠhich kalegod] osobn]ch údajú spada]| osobn| ÚdéF. klgÉ Ýypov|da]i o rasovém Čiehickéň
původu po|ilický.h názorech, náboŽenském vyznáni č li|ozoíckén přesvědčen] nebo ó|enstv] v odborcch
a zplacován] genelický.h údajů' biomol ckých údajů za úČ€|9m jod neÓné idenlíkace 'zické osoby a
údajú o zdravohhŤ] íaru ěi o sext]á ďm Životě nébo sexuá ď odenlac Íyzické osoby'
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1'8 Ke konzullacim v ob|asb ocnÍaný a 4@váni @bní.h údaiú, iakoŽ i honilďováni sou|adu s naňzením
D!Živá správce s|uŽeb pověien@' Udale o poÝéi€nc jsou zv€ie]nény ná reboÚď sllánkách obce'

1 9 Zpracóváďín údajú ]e minéna jakáko Ý opeÍaca s osobnlín Údaji či souboly osobďch údájů' napiik|ad
]ejich shrcmáždéni zhamenáni' u]oŽenl' Vyh|édáni' nahédnúi' šIřen|.! zpihl']pnénl anonymizaoe'

c|ánek ||' Pověřené osoby

2 1 Povéřeným] os.bami. kle|é isou opÉvněny zp..covával osobn l úda]e ]s.u:

povéfuje zaměshanc€ nhzené do úladLJ zpÍécovánim osobnich údajo a lo lomou pnconich

. pínběhě prcVádi konlrc|y dodržován| lěchlo zásad jednol|ivými pověřenýÍj osobaÍ] '
za] šluje PÍ.Ýidejná Ško enI zaměsl'rancú v ob|asti @hÉny osobnlch údajú,

. zpťacovM{i osooni Údájé' iidi s poky.y . pEvijly télo smémic€ ý mzsah! pďinnoí| uíavených
pm poÉlere Nby:

. zariéshanc zařazeni do obécniho ú.adu

. zpÍacováva]i os.bn| údá]e subiektJ úda]ů v sou adu s pÉvid y a Poslupy d|e 1élo smÓn co
' oznáňu]| nová zpE@ván|č zmény do9avadn]Ó zpťacován|odpovědné osobě za úči|em za]ištěni

akIuá|Mli ŽáZMů o Činnoglech zp.acovánl'
. inlomoj| b€zodk|adně slamsfu nebo odpovědnou o$óu o všeh skul€ňGlech kleÉ maji v|iv na

oc|^'a1u o$bnich idá ú Febo 'ákonnoí FJ!1 zpÉfuváváni
. zábezp€Óu]i získán i souh|asu su bjeklu úd aiú nen |.li zpÍacován I moŽné zaloŽil na jiném píávn iÍ'] tilu tl

lj nejČas lóji s p|něn ] plávn I povin noslj Čisp|něn Úko u pmváděného vé veÉjnfu] zá]ňu'
. ,ábezp€ču]i iádné a včasné sP|něni inlomaČn] povinnosl wČi sub]€klům Údajů opmváděném

zplacoÝáni' n€ni|i iníoíÍnďni povinnoí sp|néna obecně dá|koÚm zpúsobém (uveiÉjněnim ná
webovýdr sbánkaj obce. p|ali prc zpla@áni pň sp|néni právn| poÝinnos|' nebo splněíi úko|u E
véiejném znjmu) a .eni|i infomďní poviniosl loučásli udě|enÓho souh|asu sÚbjeklu údaj|).
pň zp@váni osobnlch údájů poýupy zde nerym€zenýn se dá|e ňdi pokyny slaíosly n€bo
Írelod]kou pověrenco pÍo o.hÍanLJ osobďch údaiú;

t osobl kleÍé k lomu ma]| opÉvněni na zák|ádě u2avřené sÍn|ou!.y úÓel a prcsť€dky Žplácováni řkoŽ
i dá|ši povinnosti léchlo o$b i$u podEbíě rymezeny v uavEné ýi|oové o zpťdcování og.bnich
úaiů' ieŽ Ťa.áe'losliČl 28ran4ni .

c|ánek!||' obecná ustánovenío ochÍaně osobních Údajú

31spÉrce zpracovává osobíi údaje prcfuniclvim pověiených o$b a re Ýuáu k&biektim |]dajů
korékhě' zákonné a té.spaEnhě' shmmaždule |e pooze pr o'tiló' Ýýs|oÚě Vyjádfuné a k€ilimni úče|y
a iezpEcovává je zpo$b€m' klery je s cmilo úČe|y ngs uČic ný - pi.emŽ za nes!!Čil€hÓ se nepovažuje
zpÉcován] pfu úče]y archvace ve Veiejnóm zájÍnu ý rámci Védsckého č hisloí]ckého vý2kumu č
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3 '4 osbni úd aje js.u zpÍacovávány po dobu reŽbytlé nubou ke sp|něíí úče|u ' pÍo kleí se zpE@vávaji Po
dobu de|ši se zpíac.vá€ji ÚhÉdné prc Úéely archiva@ (onkÍélii hůly slanodje Vnilini piedpis
oÍgan za€ GpÉový a skaÍlačni lád)

3'5 Pň zpÍďovávánl osbnich údajů jsou povélené osoby povnny ďÉn]l osobni úda]a sub]eklú údajů
neumoŽniljejich nahod ý neoPláVněný přhlup' vynaoŽit ús i' aby chÍáni|y údaje ďed jejich nrábu'
nióenim či poškozéníŤ] a zachováýal mčenlvoslo všech skuleónoíeď klere se pli ýýkonu ýého
změsbánido4i a 1ov sou|adu s naliŽenim a zákon ným] pňed p]sy

3'6 zam*hanciobc. í'eposkýuji osobni údá]e sob]eklů údajú cizin osobáfr a ins!l'iň. anile|elonic*y anl
pň osbnim jedná.í. pouze na pisemnou Žadoí a na zák|ádě pokynu sla$ly' Piedáni osobnich údájú
íÍino země EU budo piedem konfu|továno s povělencen pm oÓÍanu osobnich údajo

3'7 KaŽdý zaí]ěínmec před uýel€jněním osobn|ch údajo (vó lolo!6fi) vÉmc ]eho pncorií agendy
vsou adu s píacovď náp|ni(napr uÝelejněn]na webovýrh sllánkách ob€ v lisku a]')je poMren pÍovésl
uváŽení zdaLije obec osobn] úda]e opraýněna zvgf€]Í'il napi Vyp|ýVí to zpřls|ušného práVn|ho
předpisÚ nebo z uděleného slhsu s Weřéjněnirn osobnich úda]ú J*|i zpÍacovánl VČ Weňejněni
Nobn ich Ú dajú za|oŽeno n a so uh asÚ sU b]oklu údajú, ovéi] Žáméýnanec existen c a p alnosl sou h asu
iešté pEd Wéiéjněnirn osobnich úda]ů V pochybnoíe{h kond|fuje se slaÍoslou nebo poGien@m Fo
o.hÉnu o$bnich údajú pi€d ýruhým Uveiejnénim osobniÓ údajů

18 PoUo splá@ uavid s lirýŤ sJb|e{FT sm|oJvu' ra /j{|aoé nerc bJde zp'acoille| pÚ spÉvP
zpíacovávat osobni úda]€ (Vč' u|oŽ€ni osobn]ch údajú) souÉsli sm Wniho uslanoveni musi bí zásady
stanovené v 1é|o směmici Talo smouva muď býl p|semná a obsahoval náežlosli zprarvale|ské
sm|ouvv de č' 28nailz€n],

3.9 Pokud spráVce uzaý|s s jiným subjeklem (typcky dodďale|em) Šm|ouvu a pii]ějm p|něnlbude mit leíllo
Ubjekl zplhlupněny osobni údáje' avšak pledmétem sm|ouÝy nebude pdmámé zpÍacováni lěchlo
Gobnich údajů' bude s.!Óéí] smluvniho u slanoven i Žávazek n|Čén|ivos! zaměslnancú loholo subjeklu.
zákd zneun osobnich údajú, úA?a poslopo zpiisIupÍÉni osónich údajo bezp€.Mlni pokyny ve
Elahu kloňulo subletlu Pň Úbéfo dodavat€|o iníoímačnich syslemú íanovi 9píá@ požádávlq na
dodavale|e lak' áby dodáwný inlomďní syslém uíňoŽni| up|ať'éni piav subie|úi údajú a ňíomaČni
lyslém sp|ňova| požadavly na o19anizaóni a lechnické zabezpéósi osobn]ch údajů d|e naiizeni

Č|ánek Iv' KonkÍólnipokyny kochÍaně osobnich údajů v orcaniŽáci

zabezpečen plsennas|i a záznanaýyú nedii absahujlich oýbni údaje

4 I obéc @de záznar' o Ónnosl€ó 7pÍamÝani thíé oosatji řjm údaÉ o spťdvo' ue|y 4racoÝáni'
ka|egoÍ]e subjéklú údajú, kaleloÍie osobnich údajú' kalegone pňjemů klerým byly rebo budou Údap
zpiiŠfupnéný p|ánované húly prc výma aj' zá ákluá|nosl záÚamú o Óinnoslech zpEmvániodpovídá
slďosta, Pi lom spo|upEcuje s Pověiencom prc ochťan0 osobních údajů' Na Žadosl poskylne lylo
áznamy Uhdu náochÉnuosobí'ích úda]ú (dá|e ]en !oou")

veškeré osobni Úda]e í']us] býlpřiméiené'

splávce ŽpBcovává pouze lakové osobni
negbsné' ŽaslaE|é č nepoliebné úda]e
bezodk]adně vyma2ány ci opÍat€ny (pokod

.e ewĎhi a omezené na nezbylný .oBáh ve vzlahu k účé|U'

úda]e kleÍé Fou pieýé a v píipadó polřeby áklua zoÉné:
jsou' s pňh|édnutim k úóe|úm' pm kt€é se zpracovávaji
pÍáni pEdpÉy neuk|ádaji archiÝaci)'



42 KaŽdá poyěiená osoba oznamu]e bezodk|adně osobé odpovědné za VedeniŽáznamú o Činnoslech
zprámváni d|e odsl ] nové zpÍacováni osobnich údajů. Vozí'ámen] Wede zejn' název čnnosli
zpracováď a]e]iúÓe' kategoÍ]e sbjeklu údajů, kaIegorie osobn]ch údajů, kátegoí€ piijemcú osobn]ch
udajů, pÍip. da ši dop ň!j]ci inÍomee

4'3 osoba odpovědná za Veden]záznanÚ o ónnoslech 2p mcová n l posoud j opráněíosl nové|ro 4Íacováíi
z hědiska zákonnoslia dajš]ch zásád nalizedi Pl lon spolupÍacu]e s poýěienÉm proochranuosobn]ch
údajú' Vpiípádě polřeby se zpÍacováíi upÍavi Óidophj o pokyny povéierce' záznamy o Óinnostech
zoÉmváni se doo nl o iové zoÍacováÓi

4'4 obec Vede evidenc udě|ených souh asú pro zpÍamváni osobn]ch úda]ů kn mŽ ]e polieba souh|aŠu
ubjekfu úda]ů' limto způsobem V slnné p.dobé, spodpisem osoby za Veden]evidence odpovidá
slaÍoslaá admin sllalVnj pracoýn ce

45 Písemnosl a d9i1án] záŽnamNá méda FoÚ lBae Úoženy V ÚDfrýale|ný.h skřinich vjednol|ivých
kance áiich, piip' vo|ně v kance ál, do kleré má př|slÚp ýýhmdně pouze osoba pověř€ná zp|acovánim
osobďch Údajů zde u|oŽenhh' přip' oýba' kleÍá ji ýdobě nepi]tomnosti aíupuř zasfupováni
povéřených osob ]e Uslav€no v p€covnich náp|nich,

46 Phemnos! a digilá|nj áznamoýá méd a F0'] zýýŠe uvedených chÍáněných ňisl vyúislěny po'!Že ná
dobu neŽbyhě nuhoÚ kPfuVedenl zápisŮ ó kpÍaÓýn] ónnosli pověředé osoby Pověfuná osoba
neponecháýá po lulo dobu piseí'rnoďibez dozoru apo ukonČenipÍáca pisemíosl vrálina mislo'odkÚd

4/ Mez Jzkovějši ŽPBoVáni pálři re]méM úda]e o zduvohím ýavu zaměslnanrú dá|e fologÍafie aud]o
a Vdfu zámámy sb]eklů úda]Ú za ÚČelem VedenlWebových slránek prcpagáce a pÍezenlae obce
íapi ploďř€dn clv m zpÉvodaje' nislni|ro lisku Óim]sh]ch Vyýések

Pň zpÍacovái] léchlo osobnch úda]ů ]e
a prav d]a 9anowná touto směmjc

lleba dbál zvýšené opalmoýi a dúsedně doddoval Žásady

4,8 Pro zpÍacováni fologBfii audio a VdŇ záznamů za účé|em vedeni Weboýýď íránek, pÍopagace
a prézentace obce napi FoslÍedn]clyinr zpÍavoda]e mTshlho l ýu Č frisldich VýVěsek FoÚ pověiené
osoby povinny oreil exislenc plávniho tilu u pÍo kaŽdé konkrelnj zpÍmNáni osobnich údajú (naPi
výkon ŽpÍďodájské ene konk|Udenln] suhs pisemný souh|as Ubjeklu údaiů) d|e pravde
slánovených lolb směmici ói melod k Povéien@ prc ochnnu osobnich údajú, a lo před zahájeniň
zpÍacováni osobnich Údajú - ! před samolným poi|zenlm íolo9ráfi' audio či V dm záznamů'

4'9 |nÍomace o akluá|nich pEvid|ech ýuý sejicich s o.hranou osobnich úda]ů jsou aiazeny na pro{Ém
pÍovoňipoÉdy nejméně ]ednou rcóně záméstrďcijsou pÍoško|en zejména s o]r|edem na kompeleme
éo1o.  ! ' c t  p .a .o !1 lů oó loér  oÝJ 'o lo ! ó rp .o lo .o|dT /o l1am

zabezpečeni dat absahÚ]it|ch aŠÓbni údáie V pÓói|aóith

4 ]0Na počilaÓich sř]ipmcovalpouze povéřené osobt veškeEpoóitaóejemožné spuslil pouze se znalosl]
Vslupn]ho hesla' pň odchodu od poó]hče se pověiená osoba odhlaíje

411Jakouko závadu č ijen podeziénina neíandaÍdn] lungování poóiláóe nebojeho pedfede zaněslnanec
neprod eně oh ásí Štarcslovi ' ten zkontakluje ]T spÉvce s l]m Že okanŽilě po z] íén| pmhyb Žaiizén]
oieíane ooužival a zámezi V oouŽ li oslaln]m



4.12Po aÍchivaci á pi €nos dal se smi poÚŽival
piedchozim ýhvá en i slamsbu a T spóVcem
pov nna PrcVáděl zá ohováni

poua média: llash disk jine pDsť€dky po]z'" po
kaŽdá oověiená osbá ódpovidá za zpra.ováni dď a ]e

4 13 Na vŠ€c|r poČ|laČich obce ]e dovo eno po!žiÝal pouze egá ně poí|zený soilýare. ]nsla]aci a akluá zace
prcqcmŮ pmvádi pouze íamslou uÍóéná o$ba, ollahim zaméslnaĎcúm ý zapovidá rianipu|oval s
inslabvanýfu pÍaÍamy' néí l konfgu'"c€. ne|egá|ni pďzováni kop]i pÍogÍámÓ č dalových suboni či
Vypnuli slandadné naslaveného ólivircÉho pÍogÉÍnu Či fiÍewa||u'

414ZaméslĎánci majj zakázáno pouŽiyán] soukÍomých +mai|ú prc pracovni úče|y Ke komun]kac
vpBcovnch zá|'AŽlostech pouŽ|va]i výhÍadné +Í'rai|oýý poŠlovn| ÚČel zř]zený zaměslnavate|em
zaměshanci isou povin d] zddel se bezpeČnosln |ch Í z k Ý souvis|osl s už]ván im inle r'relu a +mai|ových
schÍánek jako napi ot*iÍáni spamú' oleviráni podedeé pošy. zadávání úda]ú o obc nebo
zanÉslnan.ich do webový.h Íomu|áňů apod V Ém sp.i|w sVé enái|ové poslovni s.híánky pfuv:dí
přvde|né odslÍaňovánieíai|ú d|e spisowho a skadaoího iádu a b zpú$befr Uno2ňujicifr lÍvá|é
odslÍanén|' lj vč' iryóišlěni schÉnky 'Koše" a odŠllaĎéni ze seNeru

4'15osobn| úda]e zpÍacováVanó v ďomačnich lyíémech jsou abeŽpečěny pi]slupovými hes|y (aŽdý
zaměslnaf,* je povinen pňh|ášoval se do inloÍmďniho syďému zp|ácováýaj]ci osobnl úda]e pod ýými
u nikáh imi pňh ašoÝácími úd ali' chÉnil hsio p.ed ieho pEz@nim nikomu své hes|o nesdě|oval
pňslupové Údaie vpmh|iŽď nenechává lÍva|e pledvyp|nére' pň odchodo 2e sFlému !é jako uŽvale|

416Admin sllálol piislupú k]níoÍínáÓnimÚ syslému ďidě|u]e na pokyí' íaíNly nové pl|slupové údaje' Vede
je] ch ev denci' Udé|Ú]e přlslupďá oplávněni v .ozsahu pla@vni agendy už vale e d e pďynu íarosly Tj'
povád] řlzeni pňsfu9ů a opuýněni zápisú uŽivale|ú d|e pÍamvn]ho zařazeni uŽvaie|ú lák. aq/ kaŽdý
uŽvatel vidě] a zapisýa| poué údaje, ke kleďm íiá péW náh|edu či zápisu z tíu|u pťevniho zalazni
9pécilikovaného ÝpÉsvni náp|n ' vč' p6va Žasfupile|Mli pověiených 6ob' To s.etýtá určenFh
vedoucích zaméshanců' klg|l maji právo nah|iŽ€t na wškere osobní údale P.ávo zapÉo@l maji
V ozsahu své|ro pÍacoýn]ho zaíazenl

4 17 za phén pov nnosl] slanovených € vyše ovedených odstaýc|ch lohoto Ó|ánku jsott odpovédny osoby
pod|e Íozsa! s!.ych op?Ýněí vyp|ývaj( z placothc! náp|ni

Článekv. ZoÍacovánÍosobnjch údaiú zaměstnancú a uchaz€čú ozaměstnáni

5.1

5.2

Po ucha2ďich o zaĎěínánijsou !,yŽadovány pouze údaje nezbytné pío posouzeni Vhodnosl uchaŽeié
v Émci ýýběÍoýlho ň4ni (naď pmkázáni tvá|ilika@. údaie o doGávadnich p@WiÓ zkuŠencb.n
lreshi bézúhonnct aj)' Po ukon@ni výbíového iizeniFou neúspěšným úndeéům jimi as|aé
dokÚmgnly VÉeny a jejich osobni údaje jsu vymazány Ve |hůlÓ slano\€né spsovým a skaíačnim

Nevyžádané Živolopsy a Žádoýio zaÍ]ěínániisou zpÍacoýávány poue po dobu nezbylně núnou
k uva'eni o Ýýběfu ochde.e, V€ ihůlé sÍanovené spisoýým a skáÍláČn|m |ádem jsou skaíovány

5 3 Dok'lmenly obsahujicí osobni údaie !'ybÍáného Uchaz€te * zď|&aji do o€obniho sp'su zaÍŤéďnan@

5 4 zaméshavale| ínúŽe ovělil pÍavd ýoí poýiloýaných Nobďch údajú nah édnuIjm do osobnlď dok adů
zaÍněín ance zejm ' obČanské ho pÍú kazu p íú kazu zd Éýoh i po] šlbvn y ói Í dióské ho pÍůkázu Nen ] však
oDlávněn Boňzovat kooie lé.hto dokládů



5'5 Pro Veden]osobn]ho peBoná|niho spisÚ Žáméshance a k Vedenimzdové evldence v Íozsahu osobnich
údajů vyžadovaiých přs ušným pÍávnim pledp sy se nevyžadÚ]e sÚh Ň Žámésharce'

56Je. někleÍé zpÍacováni osobn ch údajú zaměslnance za|oženo na práVnim llulÚ soÚhasu' ýyŽádá si
zaměstnavale t€nto soÚh|as zaměslname jeŠtě pÍed ahá]en]m zpramváni Takoýý souh|as musi býl
VyŽadován poÚze Pb la zpÍacováni osobnich údá]Ů' kde se můŽe zaměshánec svobodně Íozhodnoul
zdalisouhlas udě i Ó niko v Pli neuděenlsouh|asu nesmi zaměshavale|Vúó zaměsbanc slanovoval
]akóko|iv s an kce nercné zacháze n ] Ó] vyýozoval z 1élo silu ace ] né pÍacovn ] pos| h y ýú ó Žámésln anci

57 zaméslnanec ]e o rozsahu a zpúsobu Žp.acovádi]eho osobnich úda]ú ]niomován pň podpiŠu pÉconi
sÍ] ou!y' Ésp. dohody o Fo€deni práce nebo dohody o pÍacovn] č nnoí pÍokazďe ďm způsbem Talo
záméshancem polv2€n á infom ace je Šo ! Óásl] osbn ih o spjsu za m ěsln an É aby mo h| s pÍávce kdykoIiv
do oŽil Že by|zaměshanec o rozsahu a.púsobu zpráÚVáď]eho osbn|ch údajú nfomován

58 Přpadné námilky Ó sližnosti zaněsldánce na pofušen| povinioíi pi rchlaně ]eho osobnich úda]ů
pÍojedná se zaměslnancem slabsla, Žjisli.|i opÍávnénosI sliŽnosl' ]e povinen neprod eně uóinil opalřeÓi
k nápÍďě a pihadně oh ásit be4eČioslni inc denl poslupem podeč V

5 9 osbni sp sy aměslnarcú jsou u oŽeny V karce ái] mzdové úČeh] přislup k nim má slaroía á mzdová
úČeln] Maledá|y Vedené ý osobnlm spsu zaměshance Šo!Žiyýhradně pÍo inlemipolřebu sp|áVce'
ďomace o zafrěslnanc Vedené ý osobn]m spisÚ je zaměslnavale| oprávnén poskýnoul pouze ze
zákonnhh dúýodů a v zákonem slanoveném raahu ]nak ]€n ná Žák|adě p]semného souh|asu

5'10 záméshanci máji m oŽn o si s€zn á m l se s obsaheÍÍ své]r o osobn iho spisu a 10 ne]méné]€dnou @né' s
loulo skuleónos|l]soÚ zaméslnánc! seznámen na prcýozn] poÍadě' coŽ ř pÍoloko|ámě Žanamenáno

. |' Pi J.o|ťe| | p|o.o!: Io poréru soI dot reÍv ob6ažet ,oioďi- {* &ré'^r(e v/l,de.y
Dokumenly, jeŽ nevyŽadu]ide pi]s ušnhh pÍánich předpisú árch %ci ]sou zlikýdoýány způsoben a ve
hůlách slanovených spsoÚm a skada.n]m iádem a ne]sou dáe ŽpÉcováVány, Výjimku lvořizpÍacováÓi
zdúvodÚ opÍávněného zá]Íru spráVce (naPi pi Vhovědi aměslnmc]). oíánidďUmenly FoÚ u|oŽeny
varchvu po dobu slánovenou pih!šným pÍávn]mi ďedpsy a V$!|adU ý spisovým a skadačnim

Č|anek V|'  HodrocPnir iz ik a poslup pi i  poÍušenI zaoe2pečerI osobn'ch

6'] V piipadé Že spÉvce vyhodnoll že Úrčilý dfuh zpmcováni osobn]ch údajú (zejména pi VyuŽil] nNých
Iechno|oqli) můŽe 4amenat s př]hédnÚl|m k povae ozsahu kontextÚ a úÓe|ům zpÍacováni Vyýké
ÍŽjko prc púVa a ýobody ýzckhh osob. pÍovede posouzeni v|Ňu lohoto zpracovánl na ochlanu
osobnlch Úda]ů' K iJmU siVyŽádá stanovisko povělence pm ochÍanu osobn]ch údajů. 0 lofrlo pÍowde
záznam ýpřipadě pochybnNlí konŽ!|lu]e spÍáV€ pied l]mlozpÍacoýánlň zám&s UooU

6 2 Pokud zaméstnanec spEvce zjisli' Že d oš]o jákýmkoll zpú sobe m k porušan] zabezPeeni osobnich údajů
(Óapř dápaden] p..ílaóe hekeEm neopÉvněné aeie]néni osbnich údajú' zc]zeď Č] zllátá
dokumenlac€ obsahu]|c] osobní Ůdá]e osobniúdaje omyeÍ]Žas|ány na ]noÚ ád€su apod')' dá|e ]en
'bezpeónoslni ncident je povneí beŽ Žbylečného odk]adu dle siluace akonkÉhlch oko nosli učnil
opatien] k zamezeni da|šjm únku Č aeÚŽiIiúdájů lnapi slaŽen] nspráVněně zveiejněných osobnich
úda]ů dodáleóné zabezpeÓeni osobn]ch úda]ů' odpojeni napadmého p@iIaČe 2e silě ápod')
o réptod e|é o belpďŤí' Ť ..'d"'Ii loÍao,aLio!,|J

Údaju



6'30 be4€.nostn]m incdenfu ýyholov] zanéshánec pip ýsouČinnost se slalosloÚ bez áylďného
odkadu Žáznám klerý bude píne]menš]m obsahoval

' popjs povahy daiého piipadu pofušeni zabezpedeni osbnich Údajú vóe|né' pokud je 1o íÍ0Žné
kalegoÍ]i a pňbiŽného poČlu dolČených subleklú úda]ú a ka|egoÍ]| a plib Žnóho množslvi dolóených
zá4amú osobnich Úda]il

. pop]s pÍavdéMobných dús|edkú porušeni zabezp€.€ni os.bnich údajú

. popjs opať€ni. kl€É spÉVc€ pňjá nebo navÍh| kpňjeli s ci|em vyiešil dáné pofušeii zábezpe.ení
o$bnich úda]ú vó pi padných opalienikeŽfriménimžných nepiizn Úch dopadů

64 Na zákadě lohoIo Žáznámu bezpéčnosInlho ncidenlu VyhodnolispÍáVco pÍavděpodobnost ízka prc
pÍáVá a sÝobody 'yzických osob, Pň lom spo upracule s pocřencem pío oclrÍmu osobn|ch údajů' klorý ]o
o bez@Ónoíniíň inc denlu bez Žbí€óného odk adu inÍoínován

6 5 záziam bezp€tnoslniho ncijenfu záznam lyhodnoc.ni ÍiakovNti nás|edkú bezpďnoíniho in.ilenlu
]akoŽ i piip da|š i dokum€nty zÚamenávajic i ncidenl lvoii dďumenlacl beŽpe..6loiho incidenlu '

66 Každý bézpeónoshi ficidenl spÍáv@ eÝdu]e a dokumenlae bezpeĎnoslniho ncidenlu p uchováVá
vsoÚádu s'A sPisoÝým a skada.ním iádem Za gýidmc a rchNáVánj dokuňanlace incidenlů odpoý]dá

6 7 Dolde' spráVce k záVěru' Že je nepnvděpodobné Že bezpeČnoíni midenl má za nás|edek rjziko pm
pÍáva a wobody lyŽických osob nemusi if,c denl oh ašoval ÚooÚ anisubioklúm údajú, |ncidenl pouze
ŽMámená evidule a dok']menla. incidenfu uchovává

68ooije spÍávce kzá\€fu Ee incijenl má za nás|edek íiziko pÍo pÍáva a svobody kúkých osb' bez
Žbtle.ného odk|adu a iokud frožio do 72 hodin od okamŽiku kdy F o lĎc|denfu do4ědě. ohás
ncidenl uoou' Pokud nenioh|áŠen]pÍovedeno do 72hodjn musibýlsouóasně s n]m Uved€ny dúVody

6 9 oháŠenl b€zpernoďnllro ncidenfu Ú0oÚ obsáhu]é náeŽtoŠt záznamu bozpeČnoshího ncidenlu d|e
bodu 3 a dá|e]ménoa koĎtaklniúdaje pověierce prcúhranuosobnich údajú

6 10 ooJde. spnávc. k ávéru 'e Lncidsl má za nás|edek vysoké Íj'ko pÍo pÍáva a sbbody lzických
osob. oznáni sp.áE lolo porušeni bez zbyl€..eho odkladÚ lakEŽ subJeklÚm Údaiú

6,11 oznámeni bezpečnoslniho ncidenlu subjektÚÍ] ÚdajÚ obsahuje ná|ežlosl záznamo b€zpečnoslniho
inc denl'l d|e bodu 3 a dá e jnéno akonlakhjúdaie pověieme prc ochÍanu osobnich úda]ů

6'12 oznáneni subjeklúín údajú se neýyŽaduje pď!d:

. by|y osobniÚda]e ďráněny napi šitovánim, pseudonym 2ácí apod'

' spÉ@ pňja| ná6|edná opálieni' kleía zaiisli. Že vysoké Íiz]ko pÍo pÍáva a svobody subJekti údajů s€ jiŽ

- Vyžádovao by 1o nepňměléné úsi|i Vlákovém pi padé mNí býl sub]ekIy
účinným způsobem pomoc veiejnéhooznámeni nebo podobnéhoopalleni

613 Pokud správ@ b€zpeónoslniincdenlsubjek|úm ÚdajŮ neoalánizdůvodú dé bodu (]2), prcVed€
loT l;a.r dodo\Jferlace bezpeČrosŤ|\o Ť|de.U

Údajú



6'14 Pokud obdÍŽi spráV@ oh áš€n] bezpéÓnoslďho
d e télo smémice obdobným Žpúsobem'

č|ánekvIl' vyiizován| Žadost|' práva sUbjenú údajŮ

ncdenlu od zFacovalee os.bnlcn úda]ú poíupu]e s3

72

7'1 zádBí sbierÚ údajů o Úkon Fjich pÉV jso{ Ýyňmvány bez,bytďnétb odk|adu' nejpozději vš.k do
led noho íÉsice od oodd€íi Žadosli Tulo |húfu je moŽ,é v pllFdě poťeby a s oh|edem n a g|oŽibsl a
pď€l Žádosli pld|ouát o da|Ši dva mésicé' spÉře níomujé $bjekl údajú oiakén|(o|iý lakoÉň
pmdlouŽeni do jednoho mě.ie od obdrŽěni Žát'o6li spo|u s dúvody Pío odk|ad'

spláVe uýadňu]e Výkon pláv
loložnosl lob]eklÚ údajú, klerý
iádoď a obvyk|ým způsobem,

73Jeí|iže sub]ekl údajú podáVá žádosl v € eklrcn ďÓ lomÓ' poýýnou se infoma@ V e|ekl.onické íomé
j*|i lo tŤ]oŽné' pokud subjekl úda]ů nepoŽádá o jiný způsob

ŽádoíiFou vyňŽovány obvyk|e beŽp|aliě' |edaže by sub]ekl údaj(] podáva| opakovaně neodůvodněně a
nepňměiené žádosli slejného obsáhu Vlakovéfi pnpadě |ze Ýyměňl pňměiený pop|atek pokÚEjlci
do|oŽ |e|né adm nislráÚVni nák ady spo]ené s poskylnul]m níomacl nebo |ze odmihoul žádoŠl vyhověl

- pÉvo podal námilku pÍoli zpÍacovánI
sub]eklúdajů múže m*i z dl]rcdů |ýkailcbh se]€ho konkÍéli|liluae námi o pmtizpl4ován|' kleÉjé
pÍovádéno Ve Vořejném zá]mu nabo výkonu ve|ejné mo. nebo vopíévněném zájmu spÍávcg' splávce
osobn] Údaie dáe nezpÉ@vává' pokud neprckáŽé ŽáÝaŽné opÍávněné důvody pÍo zpÍacoýán|' kl €Íó

$bieklu Údajú' avŠak musi býl pň vyňfuVání 'ádosIi ujišlěn. 'e zná
Žádosl poda ' Pň ovliován| lolobosú postupuje d|e oko nosl| podáni

7,5 V pl|padé' že spráVce žado9! nevyhovi' níomojg subigkl údajú o dúvodecn nepmvedeni vě' iníoma* o
moŽnosli Fdal íiŽMl k UooU a Žádal soudni ochíď|u'

7'6 subjéktiÍn údajů js n!ňěnim pňnána ýjči spÉvd lalo píáva

. pÉrc na infomeio zp@Váoí o$bnich Úda]ů a plávo na kopii zpB@vávanýÚ Nbnich údájú (Ev'

- orárc na omezen| zoÉfuVání
Témlo pÉWm VyhovlspÍáVc€ na zák]adě Žádoslisubjsklu údajů !ŽdI

PoŽáda-l sbjekl údajú o Ýýmd jeho osobnlch údajú. vyhoÝ| sp.áVcÉ žádosli pouze vpi|padě' kdy ]e
zpÍacováni zaoŽeno na souh asu subjenu Úda]ů nébo na p|něni sÍnlouvy' kdy stŤ]Wn| slranou ja subjgkl
úd.]ů nebo pň zpB@ván i v op Évně ném zájmu spÉrce (vyjm a Piipadú, pokud ]de o ochÍé nu práýn ch
námkú !pláv@), spÉvÉ ýýma osobnich úda]ú odmihe Ý Pilpadě' že zpErvá'ý je a|oženo na sp]Ďéni
Fámi Povinnosli o|ožené sF"ti nebo 9P|néňl úko|u poÝádéného re Veielném Žájmu iebo Výkon!
ve.ejné moci' kdy |húly k výÍ'a,u upťáVui| ďísbŠné pévn| pledp]sy'

. pÉrc na pienosib|nosl osobní.h údajú
spíávce na adost subiekfu údaj]i přdá osobni údaje píim iinému spÉrci ve ďfukfuÍovďÉm, béŽné
použivaném a sfojově óite|ném lomálu a lo v piip.dě, že F zp@váni ,e a|oŽeno na ohhsu nebo
na p|nění smloo!,y á záÍoveň zpmváii s9 píov.d| aulomalizoÝané



přovaŽu]| nad zá]nry nebo píávy a svobodami sLJb]€klu údájů' nebo prc udén|' výkon nébo obfujobu

' olávo odvo|a| solh as se zoÍacován|lir osobn|ch úda ů
subjgkl úda]Ů múŽ€ kdyko v odvo al souh|ás' kGry po€kyl| ké konkéhlfio zPucováni o$bnich údájú' a
lo ] béŽ Wedén| důvodú. Ná Žák adě odvo|ánl 9uh a$ splávca b€z zbyt€Čného odk|adu piestane osbn|
údáia zpÉc.vával a zajisl| jejich |ikv daci' odÝo|a l so uh as m0ď býl lak sn adné ]ako jej z|skal'

c|ánek V|l|' závélečná ustánovenÍ

8'1 PoruŠen| plavide| a posfupů slanovených lÓulo slŤ]ěmici múže zaměslnavalo| PoVažoVát zapofušeni
povinnoíi zaněshancé' kle|é mu llp|ývájl z placomlho poměíu' Pň Vyvomván| dis.ip|inám|ch dús|€dků
bude posfupováno pfurěléně k oko|nosbm a zpú$bu poru&n|

8'2 u|oŽeni smémice v arch]W ob.e € lidl spÉovýfi a staiačn|m iádsm,

8'3 Konh'U pmváděíi $lánoMi lé|o smómice i' pověien sla'!6lá' okontde sé pmvádi pismné
zářnďl konda a akfudizace j€ píováděna právijé|ně la|' áby by|a v w|adu s piis|ušnýíi p|áMími
piEdpisy a postutt obca.

8'4 smémice na!Ývá ú.lnrcsli dngn a'06'2018

V BřeŽarcch dne 29 6'2018

42* Vt'+"'
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