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Informace o zpracování osobních údajů
Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme.
Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v naší obci nebo dalších lidech
zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy
(například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o
místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho
dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní
občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a
další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na
našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším
úřadům a veřejným institucím.
Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či
jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o
platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a
další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupujících a nájemcích
nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je
předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR,
zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.
Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje
v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění
některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného
projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na
našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti
územního plánu jeho pořizovateli ).
Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany
majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany
informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu,
přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě,
v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.
Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme i fotografie s akcí, které pořádá obec a
složky obce.
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně
po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.
Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

O b e c

B í t o v č i c e

 Bítovčice 124, 58822 Luka nad Jihlavou;  567219435, mobil: 724174449
e-mail: obec.bitovcice@volny.cz

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně
profilování.

