Informace o zpracování osobních údajů (splnění informační povinnosti
správce osobních údajů)“
Údaje o správci:

Město Radnice
IČO: 00259021
se sídlem: náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28, Radnice
Údaje o pověřenci osobních údajů:
Mgr. Andrea Kovaříková, společnost LIGERY, s.r.o. IČO: 066 48 258,
se sídlem: Kolbenova 473/36, 190 00 Praha 9
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
tel.: 724 960 666
mail: akovarikova@ligery.cz

Ochrana osobních údajů
Město Radnice zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen GDPR). Osobní údaje jsou zpracovávány
na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR. Osobní údaje jsou
zpracovávány pouze po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, nedochází
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Práva subjektu údajů
Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR:






přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
opravu zpracovávaných osobních údajů,
výmaz zpracovávaných osobních údajů,
omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů,
přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

Subjekt údajů má právo podat námitku podle čl. 21 GDPR proti zpracování svých
osobních údajů.
Podání žádosti
Subjekt údajů může podat žádost písemně Městu Radnice nebo pověřenci pro osobní
údaje.

Lhůta na vyřízení
Ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti bude subjekt údajů vyrozuměn o způsobu
jejího vyřízení, případně o prodloužení lhůty (lze prodloužit o další dva měsíce) spolu
s důvody odkladu.
Zpoplatnění
Podání žádosti je bezplatné. Bude-li žádost shledána jako zjevně nedůvodná nebo
nepřiměřená, může být odmítnuta nebo zpoplatněna. V takovém případě je možné
požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Pořizování audio a video záznamů z kulturních a společenských akcí
Upozorňujeme účastníky společenských a kulturních akcí, že z konání těchto akcí je
pořizován multimediální záznam, který slouží k prezentaci na webových stránkách
a v mediálním prostoru. Účastníci těchto akcí berou na vědomí, že záznam může být
dále zpracováván k informovanosti občanů a ve veřejném zájmu.

