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registraļn² ļ²slo oznamovatele (pokud jiģ bylo ĐŚadem pŚidŊleno)

poŚadov® ļ²slo registrace (pokud jiģ bylo ĐŚadem pŚidŊleno)

1. Informace o povaze oznámení

nov® ozn§men² o zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ

ozn§men² o zmŊnŊ zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ

2. Informace o správci

68898665 Identifikaļn² ļ²slo (IĻ)

Identifikace právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající:

ZdravĨ Roģnov - obļansk® sdruģen² Obchodní firma nebo název

ZemŊdŊlsk§ 572 Adresa s²dla (ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²)

Roģnov pod RadhoġtŊm

75661 PSĻ

Identifikace fyzické osoby nepodnikající:

PŚijmen²

Jméno

M²sto trval®ho pobytu (ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²)

MŊsto

PSĻ

Datum narození

Kontaktní osoba:

Lukáš PŚijmen²

Ivan Jméno

ZemŊdŊlsk§ 572 Kontaktn² adresa (ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²)

Roģnov pod RadhoġtŊm MŊsto

75661 PSĻ

Telefonn² ļ²slo

Faxov® ļ²slo

iluk@seznam.cz E-mailová adresa

MŊsto

PodnŊt byl ¼spŊġnŊ odesl§n.
Dojde-li k zaregistrov§n² Vaġeho ozn§men² o zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ, bude toto ozn§men²
veŚejnŊ pŚ²stupn® na webovĨch str§nk§ch ĐŚadu v sekci "Registr" - VeŚejnĨ registr zpracov§n²

osobn²ch ¼dajŢ, a to nejpozdŊji do 30 dnŢ od jeho doruļen².

Ozn§men² o zpracov§n² (zmŊnŊ zpracov§n²) osobn²ch ¼dajŢ
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ĐĻEL(Y) ZPRACOVĆNĉ
Zlepġen² informovanosti obļanŢ ohlednŊ ļinnost zastupitelstva mŊsta Roģnova pod RadhoġtŊm. Pos²len² aspektŢ
zastupitelsk® a pŚ²m® demokracie. V neposledn² ŚadŊ rovnŊģ pos²len² prevence v boji proti korupci.

3. Đļel(y) zpracov§n² a kategorie osobn²ch ¼dajŢ

Oznaļte kategorii subjektu ¼dajŢ, jehoģ osobn² ¼daje uveden® pod bodem 3 hodl§te zpracov§vat.

zákazníci (klienti) oznamovatele

ļlenov® oznamovatele

zamŊstnanci oznamovatele

4. Kategorie subjektŢ ¼dajŢ

osoby s jiným vztahem k oznamovateli

VeŚejnŊ ļinn® osoby, funkcion§Śi ļi zamŊstnanci veŚejn® zpr§vy.

adresn² a identifikaļn² ¼daje

citlové údaje

popisné údaje

¼daje o jin® osobŊ

jiné

KATEGORIE OSOBNĉCH ĐDAJš

Zpracov§v§ny a zveŚejŔov§ny budou audio-vizu§ln² z§znamy poŚ²zen® bŊhem zased§n² zastupitelstva mŊsta Roģnova pod
RadhoġtŊm obsahuj²c² projevy veŚejnŊ ļinnĨch osob, funkcion§ŚŢ ļi zamŊstnancŢ veŚejn® zpr§vy v souladu s ustanoven²m Ä 5 odst. 2
p²sm. f) z§kona ļ. 101/2000 Sb., o ochranŊ osobn²ch ¼dajŢ, v platn®m znŊn². Tyto z§znamy budou zveŚejŔov§ny ve zkr§cen®
(ĂsestŚ²han®ñ) formŊ a osobn² ¼daje vġech ostatn²ch osob, mimo osob uvedenĨch v prvn² vŊtŊ, budou dŢslednŊ anonymizov§ny.

ROZSAH ZPRACOVĆVANħCH OSOBNĉCH ĐDAJš

OSOBNĉ ĐDAJE BUDOU ZPRACOVĆVĆNY SE SOUHLASEM SUBJEKTU ĐDAJš

ANO NE

- Podm²nky zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ bez souhlasu subjektu ¼dajŢ (viz Ä5 odst. 2 z§kona ļ. 101/2000 Sb.).
- Spr§vce je povinen shromaģŅovat osobn² ¼daje odpov²daj²c² pouze stanoven®mu ¼ļelu a v rozsahu nezbytn®m
pro naplnŊn² stanoven®ho ¼ļelu (viz Ä5 odst. 1 p²sm. d) z§kona ļ. 101/2000 Sb.).

Poznámka:
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Citlivé údaje vypovídající o:

n§rodnostn²m, rasov®m nebo etnick®m pŢvodu

ļlenstv² v odborovĨch organizac²ch

odsouzen² za trestnĨ ļin

5. Cilivé údaje

sexu§ln²m ģivotŊ

genetickém údaji

politických postojích

n§boģenstv² a filosofick®m pŚesvŊdļen²

zdravotním stavu

biometrickém údaji

Podm²nky zpracov§n² citlivĨch ¼dajŢ (viz Ä9 z§kona ļ. 101/2000 Sb.)
Poznámka:

pŚ²mo od subjektu ¼dajŢ

z veŚejnĨch zdrojŢ

jiné zdroje

6. Zdroje osobn²ch ¼dajŢ

Zased§n² zastupitelstva mŊsta Roģnova pod RadhoġtŊm

kamerovými systémy - zpracovatelem

manu§ln² - vlastn²mi zamŊstnanci

manuální - zpracovatelem

7. Popis zpŢsobu zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ

jinĨ zpŢsob zpracov§n²

kamerovĨmi syst®my - vlastn²mi zamŊstnanci

automatizovan® - vlastn²mi zamŊstnanci

automatizované - zpracovatelem

DoplŔuj²c² formul§Ś pro ozn§men² zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ kamerovĨmi syst®my
ĐŚad pro ochranu osobn²ch ¼dajŢ vypracoval k problematice kamerov®ho sledov§n² nŊkolik dokumentŢ, kter® jsou
um²stŊny na hlavn² str§nce t®to webov® prezentace v sekci "Kamerov® syst®my". Pokud jste se s jejich obsahem
doposud nesezn§mili, doporuļujeme V§m tak uļinit. Tyto materi§ly V§m mohou vĨznamnŊ usnadnit formulov§n²
odpovŊd² na n²ģe uveden® ot§zky a souļasnŊ poskytnout n§vod, jak provozovat kamerovĨ syst®m v souladu pr§vn²mi
pŚedpisy.

1. Popiġte podrobnŊji ¼ļel/y (dŢvod/y) instalace kamerov®ho syst®mu se z§znamem
Viz bod 3. ĂĐļel zpracov§n²ñ

2. Poļet kamer, zapojenĨch do syst®mu
1

3. Typ kamer (stacionární, mobilní, jiné)

stacionární
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4. Um²stŊn² kamer (napŚ. u vstupn²ch dveŚ², na chodb§ch atd.)

v prostoru vyhrazen®m veŚejnosti

5. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu

neurļitou

6. Popiġte zpŢsob opatŚen² k zajiġtŊn² ochrany sn²mac²ch zaŚ²zen², pŚenosnĨch cest a datovĨch nosiļŢ na nichģ jsou uloģeny
z§znamy, pŚed neopr§vnŊnĨm nebo nahodilĨm pŚ²stupem, zmŊnou, zniļen²m ļi ztr§tou nebo jinĨm neopr§vnŊnĨm
zpracov§n²m

anti-virový program, firewall

7. JakĨm zpŢsobem jsou subjekty ¼dajŢ informov§ny o pouģ²v§n² Vaġeho kamerov®ho syst®mu
informace o zveŚejnŊn² adresovan§ vġem zastupitelŢm v prŢbŊhu zased§n² zastupitelstva

8. Reģim kamerov®ho sledov§n² (napŚ. pouze mimo pracovn² dobu, pouze o v²kendu, v dobŊ od 22:00 do 06:00 nasleduj²c²ho
dne, nepŚetrģitŊ atd.)

pouze v prŢbŊhu zased§n² zastupitelstva

9. V jak®m st§diu je kamerovĨ syst®m (napŚ. pŚ²prava projektov® dokumentace, prob²h§ instalace, syst®m je jiģ v provozu
apod.)
systém již v provozu

10. v pŚ²padŊ monitorov§n² zamŊstnancŢ na pracoviġti popiġte, jak naplŔujete povinnosti spr§vce podle Ä10 z§kona ļ.
101/2000 Sb., o ochranŊ osobn²ch ¼dajŢ

Není relevantní

Poznámka:

Tyto informace jsou dŢleģit® pro r§mcov® posouzen², zda jsou pŚi provozov§n² kamerov®ho syst®mu dodrģov§ny hlavn² z§sady
uveŚejnŊn® ve stanovisku ĐŚadu z ledna 2006 a mohou bĨt vyģ§d§ny v r§mci vĨzvy k upŚesnŊn² vaġeho ozn§men². VyplnŊn²m
formul§Śe usnadn²te registraļn² proces a mŢģete pŚedej²t pŚ²padnĨm ġetŚen²m tĨkaj²c²m se podezŚen² z nez§konnĨch postupŢ (viz Ä9
z§kona ļ. 101/2000 Sb.).
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8. Adresa m²sta (m²st) zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ, je-li odliġn§ od adresy s²dla (bydliġtŊ) oznamovatele

ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²

1. adresa

obec

PSĻ

ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²

2. adresa

obec

PSĻ

ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²

3. adresa

obec

PSĻ

nebudou jin² pŚ²jemci

jin² pŚ²jemci

9. PŚ²jemce nebo kategorie pŚ²jemcŢ, kterĨm jsou osobn² ¼daje zpŚ²stupnŊny ļi sdŊlov§ny

Bude doch§zet ke zveŚejnŊn² prostŚednictv²m webov® str§nky zpracovatele (neohraniļenĨ poļet pŚ²jemcŢ)

Poznámka:

JinĨmi pŚ²jemci mohou bĨt napŚ. veŚejn® ¼Śady, finanļn² ¼stavy, subjekty zpracov§vaj²c² osobn² ¼daje z povŊŚen² spr§vce
(oznamovatele).

nebude doch§zet k pŚed§n² osobn²ch ¼dajŢ do jinĨch st§tŢ

osobn² ¼daje budou pŚed§ny do ļlenskĨch zem² EU

10. PŚedpokl§dan® pŚed§n² osobn²ch ¼dajŢ do jinĨch st§tŢ

Poznámka:

- VyplnŊn²m t®to rubriky nen² splnŊna povinnost poģ§dat ĐŚad o povolen² k pŚed§n² osobn²ch ¼dajŢ do zahraniļ² podle Ä 27 z§kona
ļ. 101/2000 Sb.
- PodrobnŊjġ² informace k pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ do zahraniļ² naleznete na tŊchto webovĨch str§nk§ch v sekci "PŚed§v§n²
osobn²ch ¼dajŢ do zahraniļ²".

pŚed§n² se uskuteļn² na z§kladŊ smlouvy, jej²ģ souļ§st² budou standardn² smluvn² doloģky
podle Rozhodnut² Komise*

osobn² ¼daje budou pŚed§ny do tŚet²ch zem²

*Rozhodnutí Komise:

- Rozhodnut² Komise ze dne 15. ļervna 2001 o standardn²ch smluvn²ch doloģk§ch pro pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ do tŚet²ch zem²
podle SmŊrnice 95/46/ES.
- Rozhodnut² Komise ze dne 27. prosince 2001 o standardn²ch smluvn²ch doloģk§ch pro pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ zpracovatelŢm
usazenĨm ve tŚet²ch zem² podle SmŊrnice 95/46/ES.
- Rozhodnut² Komise ze dne 27. prosince 2004, kterĨm se mŊn² rozhodnut² 2001/497/ES, pokud jde o zav§dŊn² alternativn²ho
souboru standardn²ch smluvn²ch doloģek pro pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ do tŚet²ch zem².
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Manuální i automatizované zpracování:

z§mky, mŚ²ģe apod.

centrální pult ochrany

dokumentace k pŚijatĨm technicko-organizaļn²m opatŚen²m

11. Popis opatŚen² k zajiġtŊn² poģadovan® ochrany osobn²ch ¼dajŢ podle Ä13 z§kona ļ. 101/2000 Sb.

elektronick® zabezpeļen²

bezpeļnostn² smŊrnice

Automatizované zpracování:

pŚ²stupov§ pr§va

bezpeļnostn² z§lohy

šifrování

antivirová ochrana

bezpeļnostn² smŊrnice

jiné

DoplnŊk:
Poznámka:

plna moc JB.pdf1. pŚ²loha:

2. pŚ²loha:

3. pŚ²loha:

Prohlaġuji, ģe uveden® ¼daje jsou pravdiv® a pŚesn® a jsou vyplnŊny osobou opr§vnŊnou jednat jm®nem
oznamovatele.

12. Prohlášení

Jaroslav Baier

Praha

PŚ²jmen² a jm®no osoby opr§vnŊn® jednat jm®nem oznamovatele (stat. z§stupce)

M²sto vyplnŊn²

12.6.2011 Datum vyplnŊn²

Poznámka:

PŚi zastupov§n² spoleļnosti na z§kladŊ pln® moci je nutn® poslat plnou moc.


