
 

STRANA 1 

INFORMACE SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ  
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Informace se zpracováním osobních údajů 

Obec Jarošov nad Nežárkou bude zpracovávat osobní údaje získané na základě oprávněného nebo veřejného 

zájmu za následujících podmínek:  
 
 Správce – Obecní úřad Jarošov, Jarošov nad Nežárkou čp.236, Jarošov nad Než., PSČ 378 41, IČ: 002 46 

859 (dále jen „Správce nebo OÚ“). 
 

 Účel - Vytváření fotografií a dalších záznamů z akcí pořádaných obcí nebo z hudební, dramatické a jiné 
produkce, pořádaných v prostorách kulturního domu, jejich následným zveřejněným na webových strán-
kách obce a v kronice. Zachycen bude pouze „běh akce“, tj nebudou snímány cíleně jednotlivé osoby 

 
 Kategorie zpracovávaných osobních údajů: fotografie a video záznam blíže neurčených Subjektů  

 
 Pověřenec ochrany osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobních údajů jmenoval Správce pově-

řence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“). V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností 
ohledně zpracování osobních údajů se obracejte právě na Pověřence: 

Identifikace pověřence: NOVAK SOFTWARE s.r.o.  
IČ 26034166 se sídlem Branická 213/53, Praha 4, 140 00  

Kontakt: gdpr@nsw.cz, Mantovská 697/1, Praha 10, 109 00   
 

 Doba zpracování – K zobrazení na webových stránkách obce bude maximálně po dobu 5 let. Následně 
budou fotografie a záznamy zařazeny do doprovodných medií kroniky a uloženy pro archivační účely. 

 Podmínky Zpracování – Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za 
účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spo-
lupracující osoby v oblasti a IT a následně osoba pověřená vedením kroniky. Údaje budou zpracovány 
pouze na prostředcích Správce a uloženy v prostorách Správce. Údaje nebudou předány do 3. zemí. 

 Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona - Osobní údaje o uchazeči Správce zpracovává v roz-
sahu, v jakém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.  

 
 Poučení o právech: 

 
1. Máte rovněž právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se záko-

nem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným 
Správcem. 

2. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho sou-
kromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení; po-
žádat, aby Správce odstranila takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení 
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osob-

ních údajů 
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