Záznam o činnostech zpracování – VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A
PREZENTACE OBCE
čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Identifikace správce

Obec Statenice
Statenická 23, 252 62 Horoměřice
IČO: 00241679
Zastoupená: MgA. Apolena Novotná, starostka
e-mail: starosta@statenice.cz
tel.: +420 220 970 418
kontaktní údaje na pověřence:
Bc. Nela Kubásková,
e-mail: nelakubaskova@seznam.cz
tel.: +420 607 274 272

Datum kontrolního
záznamu

25.5.2018

Účel zpracování

Zajištění agend vztahů s veřejností a prezentace obce.
Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci:
1. vedení internetových stránek obce,
2. vydávání obecního zpravodaje,
3. obecní knihovna,
4. vítání občánků, gratulace k jubileím a významným životním
událostem,
5. akce pořádané obcí.
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění
právní povinnosti:
6. vedení kroniky obce podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,
7. poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Kategorie subjektů údajů

1, 2, 6: Osoba s relevantním vztahem k obci, člen zastupitelstva obce,
úředník obce, ředitel školy nebo školského zařízení, zaměstnanec
právnické osoby zřízené nebo založené obcí, osoba se vztahem
k právnické osobě nebo organizaci působící v obci (žák školy, člen
sportovního klubu, hasič, myslivec).
3: Uživatel obecní knihovny.
4: Občan obce.
5: Účastník akce pořádané obcí.
7: Osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem informací, které je obec
povinna poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Kategorie zpracovávaných
osobních údajů

1, 2, 6: Jméno a příjmení, údaje o skutečnostech týkajících se subjektu
údajů významných pro informování veřejnosti, popřípadě pro poučení
budoucích generací ve smyslu zákona o kronikách obcí, a to včetně
podobizny nebo vyobrazení na fotografii týkající se dokumentované
události.
3. Základní identifikační údaje, údaje o výpůjčkách a další údaje

nezbytné pro plnění vzájemných práv a povinností obecní knihovny a
uživatele.
4. Údaje, které je obec oprávněna využívat z informačních systémů
veřejné správy podle § 149a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve spojení s § 36a zákona o obcích.
5. Jméno a příjmení a další údaje nezbytné pro zajištění účasti subjektu
údajů na akci pořádané obcí (např. údaje o umělci uváděné na plakátu
nebo pozvánce, popř. adresa pozvané osoby), podobizna účastníka akce
pořádané obcí.
Příjemce nebo kategorie
příjemců osobních údajů

1, 2, 5, 6: Zpracovatelé informačních médií a jejich čtenáři.
7: Žadatelé o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Doba uchování osobních
údajů, či kritéria pro ni

Viz spisový a skartační řád.

Předávání osobních údajů
mimo EU (ano/ne)

Ne.

Forma vedení dokumentace Listinná, elektronická.
Obecný popis technických
a organizačních
bezpečnostních opatření

Listiny s osobními údaji jsou uzamykány, přístup ke kronice obce se
řídí zákonem č. 132/2006 Sb. K databázi uživatelů obecní knihovny
mají přístup pouze osoby, které potřebují s údaji nakládat v souvislosti
se zajišťováním činnosti obecní knihovny.

