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Zpracování a ochrana osobních údajů a informací
Čáslavská servisní, s.r.o. (dále jen „ČS“), jako Správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje
v souladu s platnou legislativou pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. ČS je

oprávněno zpracovávat osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů
a klientů údajů ČS. Tedy většina osobních údajů občanů je zpracovávána na základě povinností
uložených ČS zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů
se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. V případě, že jsou některé osobní údaje
zpracovávány mimo zákonnou povinnost, podléhají tato zpracování souhlasu občanů. Taková
zpracování provádí však ČS jen výjimečně.
Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na manuální zpracování osobních údajů, tak
na automatizované (O webu). Město respektuje základní práva a svobody fyzických osob,
zejména právo na ochranu jejich osobních údajů. Rovněž tak respektuje práva občanů, která jim
zaručují zákony, např. právo být informován a vědět zejména o tom, za jakým účelem se osobní
údaje zpracovávají, eventuelně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních
údajů se uplatňují na všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osoby. Osobní údaje ČS zpracovává zákonně, neboť je toto zpracování nezbytné při
výkonu své funkce nebo pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu, kterým je ČS
pověřena anebo z důvodu oprávněných zájmů správce či třetí strany. Zpracování osobních
údajů občanů ČS probíhá, podle účelu zpracování, v souladu s platnou legislativou pro ochranu
osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů –
GDPR). Přesto má každý dotčený občan/fyzická osoba právo vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Město pak této osobě prokáže závažnost
a oprávněnost zájmů ČS, které nezasahují do jejích zájmů nebo základních práv a svobod.
Informace o Vašich právech a jejich uplatnění v oblasti ochrany osobních údajů naleznete - viz
Jak uplatnit práva (zprac. os. údajů).
V rámci povinností, vyplývajících z Nařízení EU jmenovalo Město Čáslav a ČS pověřence
pro ochranu osobních údajů.
Kontakt na pověřence:
Bc. Martina Milá
Městský úřad Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav (2. patro)
Tel.: 327 300 219, mob.: 602 378 777
e-mail: poverenec@meucaslav.cz nebo mila@meucaslav.cz

