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INFORMACE O
SPRÁVCI

Úřad pro ochranu osobních údajů
(IČO: 70837627)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Marta Műhlhoferová
ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PŘÍJEMCI
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zdroj osobních údajů:
• subjekt údajů
Účel zpracování:
• vedení řízení Úřadem (dle Obecného
nařízení, zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti)
Právní základ zpracování:
• plnění právní povinnosti dle článku 6
odst. 1 písm. c) Obecného nařízení
Doba uložení osobních údajů:
• dle skartační lhůty po vyřízení spisu
(Směrnice č. 4/2017 Spisový řád Úřadu
pro ochranu osobních údajů, Směrnice
č. 12/2018, kterou se vydává spisový
a skartační plán 2019)
Máte povinnost osobní údaje poskytnout?
• Ano, ale jen v rámci povinností
stanovených jednotlivými právními
předpisy,
zejména
zákonem
č. 250/2016 Sb.
a
zákonem
č. 500/2004 Sb. Tyto předpisy stanoví
také důsledky případného neposkytnutí
osobních údajů.
V rámci České republiky:
• obvinění a jejich zástupci
• stěžovatelé a jejich zástupci
• kontrolované osoby a jejich zástupci
• dotčené subjekty údajů a jejich zástupci
• přizvané osoby
• orgány veřejné správy
• orgány činné v trestním řízení
V rámci Evropské unie:

Adresa: Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Adresa: Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 241
E-mail:
Marta.Muhlhoferova@uoou.cz

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

Čl. 13 odst. 2 písm. a)

Čl. 13 odst. 2 písm. e)

Čl. 13 odst. 1 písm. e)

Čl. 13 odst. 1 písm. e)

• dozorové úřady jiných členských států
ve smyslu článku 51 odst. 1 Obecného
nařízení
• Evropský sbor pro ochranu osobních
údajů
Mezinárodní organizace či třetí země:
•

VAŠE PRÁVA

Úřad nepředává osobní údaje
mezinárodním organizacím či do
třetích zemí

Ohledně Vašich osobních údajů máte právo
od Úřadu požadovat:
• přístup k nim (článek 15 Obecného
nařízení),
• jejich opravu (článek 16 Obecného
nařízení),
• jejich výmaz (článek 17 Obecného
nařízení),
• omezení jejich zpracování (článek 18
Obecného nařízení).
Máte právo podat stížnost u Úřadu jako
dozorového orgánu.

V rámci spolupráce mezi
dozorovými Úřady členských států
Evropské unie.

Čl. 13 odst. 1 písm. f)
Pokud by takové předání bylo
nezbytné, například pro
poskytování vzájemné pomoci na
mezinárodní úrovni dle článku 50
Obecného nařízení, Úřad Vám
v konkrétním případě poskytne
zvláštní informaci.
Čl. 13 odst. 2 písm. b)

Čl. 13 odst. 2 písm. d)

