
 
 

Krajská setkání Svazu měst a obcí České republiky 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů 

Svaz měst a obcí České republiky 

5. května 1640/65 

140 00 Praha 

Svaz měst a obcí ČR zpracovává osobní údaje v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady 

č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů. 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování 

Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem registrace a uspořádání 

Krajských setkání a jejich následné propagace (informování veřejnosti o uskutečnění akce). Právní 

základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v případě údajů nezbytných pro splnění 

smlouvy (účast na Krajském setkání) a zároveň čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro oprávněný zájem 

v případě následné propagace. 

 

Na Krajských setkáních budou pořizovány reportážní fotografie na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) 

GDPR. Účastníci seminářů mají právo vznést proti konkrétním fotografiím námitky v souladu s čl. 21 

GDPR, které budou ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce, vyřízeny. 

Příjemci nebo kategorie příjemců, předávání do třetích zemí 

Poskytnuté osobní údaje nebudou nikomu předávány, ani do třetích zemí či mezinárodním 

organizacím. 

Doba uchovávání osobních údajů 

Osobní údaje budou uchovány po dobu 6 měsíců po skončení Krajských setkání. Fotografie 

z uskutečněných setkání budou zveřejněny na webových stránkách a propagačních materiálech 

Svazu měst a obcí České republiky, tisku, v elektronických médiích i na sociálních sítích. Fotografie 

budou zveřejňovány bez označení konkrétních osob; nebude prováděno profilování ani 

automatizované zpracování. 

Poučení o právech 

Podle obecného nařízení GDPR můžete uplatnit tato práva: 

Právo na přístup - máte právo požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů.  

Právo na opravu - máte právo požadovat opravu Vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.  

Právo na výmaz - máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů a my Vaše osobní údaje 

vymažeme, pokud nemáme žádný právní důvod pro jejich zpracování.   

Právo na omezení zpracování – máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v 

případech stanovených obecným nařízením GDPR.  

Právo vznést námitku proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich 

osobních údajů v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů správce. 

Právo podat stížnost dozorovému úřadu – pokud se domníváte, že došlo k porušení právních 

předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 


