Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů členů komisí rady a výborů
zastupitelstva města Jaroměře
Ve snaze zajistit maximálně transparentní zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) poskytuje město Jaroměř následující
informaci.
Kdo zpracovává Vaše osobní údaje
1. Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IČ 00272728 (dále
jen „město“) je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 Nařízení.
2. Za výkon úkolů Městského úřadu Jaroměř odpovídá tajemnice Ing. Michaela
Skovajsová (tel.: 491 847 122, e-mail: skovajsova@jaromer-josefov.cz). Kontakty na
další zaměstnance města zařazené do městského úřadu najdete na internetových
stránkách www.jaromer-josefov.cz.
3. V záležitostech zpracovávání a ochrany Vašich osobních údajů se můžete obracet na
pověřence města pro ochranu osobních údajů Ing. Jiřího Kulhavého (tel.: 491 847 200,
e-mail: poverenec@jaromer-josefov.cz).

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme
1. Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s výkonem Vaší funkce k těmto
účelům:
a) mzdová evidence (jen v případě předsedů komisí a výborů),
b) evidence členů komisí rady a výborů zastupitelstva města (včetně zveřejnění
vybraných údajů na internetu),
c) práce komisí rady města a výborů zastupitelstva města (včetně evidence
uchazečů o členství).
Podrobné informace k jednotlivým účelům se nacházejí v záznamech činností
zpracování osobních údajů odboru tajemnice (písm. a), odboru organizačního a
vnitřních věcí (písm. b) a v záznamech činností pro společné agendy (písm. c).
Záznamy činností jsou dostupné na internetových stránkách www.jaromer-josefov.cz
v sekci „Ochrana osobních údajů (GDPR)“ v záložce „Agendy zpracování osobních
údajů“.
2. Právním základem zpracování údajů k uvedeným účelům je jejich nezbytnost pro
splnění právní povinnosti, kterou městu ukládají příslušné zákony a další právní
předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
3. Zveřejnění vybraných údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se o právní důvod zpracování dle čl. 6
odst. 1 písm. e) Nařízení. Za veřejný zájem považujeme informování občanů o
personálním složení komisí a výborů.
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4. Vaše kontaktní údaje (e-mail, telefon) jsou v rámci mzdové evidence zpracovávány
pro účely oprávněných zájmů města (právní důvod zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm.
f) Nařízení). Oprávněným zájmem města je možnost kontaktovat Vás pouze
v souvislosti se zajištěním mzdové agendy.
O jaké osobní údaje se jedná
1. Vaše základní identifikační a kontaktní údaje jsme získali na základě Vašeho
přihlášení se k členství v komisi, popř. ve výboru. Údaje potřebné pro mzdovou
agendu získáváme z osobního dotazníku, hlášení o změně, potvrzení příslušných
orgánů a dalších listin.
2. Jedná se o údaje nezbytné pro mzdovou agendu, jejichž rozsah vyplývá z právních
předpisů. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum a
místo narození, adresa trvalého pobytu, ohlášená adresa pro doručování, státní
občanství, rodné číslo, pohlaví, zdravotní pojišťovna, poživatel důchodu, odměna za
výkon funkce, platební údaje (číslo účtu pro bezhotovostní platby) a další údaje
potřebné pro zajišťovanou agendu, případně včetně kontaktních údajů (e-mail,
telefon). Jedná se o obecný výčet. Uvedené údaje nejsou zpracovávány u každého
předsedy výboru nebo komise ve stejném rozsahu.
3. Pro evidenci členů komisí rady a výborů zastupitelstva města zpracováváme titul,
jméno, příjmení, datum jmenování a datum odvolání. Na internetových stránkách
města zveřejňujeme údaje pouze v rozsahu titul, jméno a příjmení.
4. Za účelem „Práce komisí rady města a výborů zastupitelstva města (včetně evidence
uchazečů o členství)“ zpracováváme titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu
trvalého pobytu, kontaktní údaje (e-mail, telefon …) a další údaje vypovídající o
činnosti ve výboru nebo v komisi.

Jak budeme s Vašimi osobními údaji dále nakládat
1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s právními předpisy a vnitřními
předpisy města. Město přijalo taková technická a organizační opatření, aby chránilo
Vaše osobní údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou
ztrátou, zničením nebo poškozením.
2. Doba zpracování Vašich údajů vychází z právních předpisů, spisového a skartačního
řádu, popř. z potřebné délky jejich zpracování. Konkrétnější údaje o délce zpracování
jsou uvedeny v záznamech činností.

Jaká jsou Vaše práva
1. Máte právo požadovat od města přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popř. omezení zpracování. Uvedená práva lze uplatnit za splnění podmínek
stanovených Nařízením.
2. V případě zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění úkolu prováděného
městem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (jen u zveřejnění údajů na
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internetu) nebo nezbytných pro účely oprávněných zájmů města (kontaktní údaje pro
mzdovou evidenci)
3. máte právo vznést námitku proti jejich zpracování. Při jejím uplatnění bude Váš
případ posouzen individuálně. Město bude dále zpracovávat Vaše údaje k dotčenému
účelu jen, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují
nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo dostatečné důvody pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků.
4. Vaše práva můžete u města uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních
údajů, popř. prostřednictvím dalších kontaktních osob. Vaše požadavky budou vždy
řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními platné
legislativy pro ochranu osobních údajů.
5. Rovněž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, internetové stránky www.uoou.cz.
Přivítáme, pokud o Vašem podezření, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu
s Nařízením, budete nejprve informovat nás, abychom naše případné pochybení mohli
co nejdříve napravit.

Ostatní informace
1. Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Údaje
nezbytné pro mzdovou evidenci jste povinni poskytnout, jedná se o zákonný
požadavek. Bez poskytnutí těchto údajů se nemůžete stát členem komise ani výboru,
popř. předsedům není možné vyplácet odměnu za jejich činnost. Další informace o
zpracování Vašich osobních údajů jsou upřesněny v záznamech činností u
jednotlivých agend dostupných na internetových stránkách www.jaromer-josefov.cz
v sekci „Ochrana osobních údajů (GDPR)“ v záložce „Agendy zpracování osobních
údajů“. V případě nezbytných změn ve zpracování Vašich osobních údajů Vás
budeme informovat minimálně prostřednictvím aktualizovaných záznamů činností
zpracování osobních údajů dostupných na našich internetových stránkách.
2. Při zpracování Vašich osobních údajů městem nedochází k automatizovanému
rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých
aspektů Vaší osoby.
3. Město nepředává ani nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (mimo

Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci.
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