Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů občanů města Jaroměř
slavících životní jubileum
Město tímto v souladu s ustanovením čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení“) doplňuje výše uvedené informace.
Kdo zpracovává Vaše osobní údaje
1. Správcem Vašich osobních údajů je město Jaroměř, nám. Československé armády 16,
551 01 Jaroměř, IČ 00272728 (dále jen „město“).
2. V zažitostech přání k životnímu jubileu (včetně souhlasu se zveřejněním v městském
Zpravodaji) se můžete na město obracet prostřednictvím členů Komise pro obřady a
slavnosti nebo prostřednictvím pracovnic matriky Jany Gajdošové (tel.: 491 847 242; email: gajdosova@jaromer-josefov.cz) a Bc. Petry Wagenknechtové (tel.: 491 847 241;
e-mail: wagenknechtova@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).
Kde a proč jsme Vaše osobní údaje získali
1. Vaše osobní údaje jsme získali za účelem osobního blahopřání k Vašim
narozeninám jménem města, a to prostřednictvím informačního systému evidence
obyvatel. Město tímto způsobem získává informace o svých občanech, kteří dosáhli
krásného věku 85 a více let, aby jim mohlo prostřednictvím členů Komise pro obřady a
slavnosti popřát.
2. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu článku 6 Nařízení je
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým
je město pověřeno. Na základě § 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, město může
ocenit významné životní události svých občanů.
3. Jedná se o údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu.
4. Tyto údaje využívají pouze pracovnice matriky a členové Komise pro obřady a
slavnosti, popř. spolupracující členové Klubu přátel Josefova nebo Osadního výboru
Semonice, aby Vám mohli popřát k narozeninám. Údaje nejsou dále předávány.
5. Uvedené údaje jsou využívány pouze k blahopřání k životnímu jubileu v příslušném
roce. Následně budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivnictví v
rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
Jak budeme s Vašimi osobními údaji dále nakládat v případě udělení souhlasu
1. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, měsíc narození a věk chceme dále využít
za účelem blahopřání k životnímu jubileu v městském Zpravodaji. Údaje budou
tedy zveřejněny ve Zpravodaji vydávaném městem Jaroměř jak v tištěné, tak i v
elektronické podobě dostupné na webu www.jaromer-josefov.cz

2. Zpravodaj obsahující údaje o životním jubileu bude uchováván na městském úřadě
trvale v tištěné, popř. elektronické podobě. Tyto údaje budou rovněž dostupné na
internetu po dobu uveřejnění zpravodaje na internetových stránkách města.
3. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu článku 6 Nařízení
v tomto případě je Váš souhlas se zpracováním těchto údajů. Proto Vás o něj žádáme,
abychom Vám mohli popřát jménem města nejen osobně, ale i v našem Zpravodaji.
4. Poskytnutí Vašeho souhlasu je dobrovolné, jediným důsledkem neposkytnutí souhlasu
je nezveřejnění informace o Vašem životním jubileu ve Zpravodaji.
5. Kromě zveřejnění ve Zpravodaji nejsou tyto údaje dále předávány. Povinné výtisky
Zpravodaje jsou dodávány institucím uvedeným v § 9 zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový
zákon) - Národní knihovně České republiky, Moravské zemské knihovně v Brně,
knihovně Národního muzea v Praze, Ministerstvu kultury, Parlamentní knihovně,
Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a Městské knihovně v Praze. Další
výtisky Zpravodaje jsou dobrovolně dodávány příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Jaroměř a obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř.
Jaká jsou Vaše práva (včetně práva odvolat souhlas)
1. Máte právo požadovat od města přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popř. omezení zpracování.
2. Pokud si nepřejete přijímat blahopřání k Vašemu životnímu jubileu od města, máte
právo vznést proti tomu námitku.
3. Pokud si nepřejete zveřejnění informace o Vašem životním jubileu v městském
Zpravodaji, máte právo Váš souhlas neudělit. Udělený souhlas můžete kdykoliv
v budoucnu odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich
údajů založená na Vašem souhlasu před jeho odvoláním. Po otištění ve Zpravodaji se
právo na opravu a výmaz osobních údajů řídí tiskovým zákonem (§ 20 zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).
4. Vaše práva můžete u města uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních
údajů, popř. prostřednictvím dalších výše uvedených kontaktních osob, včetně členů
Komise pro obřady a slavnosti. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a
vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními platné legislativy pro ochranu
osobních údajů.
5. Pokud se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu s Nařízením, 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. Budeme však rádi, pokud
nejprve budete informovat nás, abychom případné pochybení mohli napravit.
Ostatní informace
1. Při zpracování Vašich osobních údajů městem nedochází k automatizovanému
rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých
aspektů Vaší osoby.
2. Město Jaroměř nehodlá předat Vaše osobní údaje příjemci ve třetí zemi (mimo EU) ani

mezinárodní organizaci.

