Ochrana osobních údajů (GDPR)
Kontaktní údaje obce jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:
Adresa: Obec Nevřeň, Nevřeň 73, 330 11 Třemošná u Plzně
Datová schránka: 2xmansf
E-mail: nevren@nevren.cz
Telefon: +420 377 958 283, +420 725 424 716
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení: Roman Svoboda
E-mail: roman.svoboda@sms-sluzby.cz
Telefon: +420 722 796 533
Informace obce o zpracování osobních údajů:
Obec Nevřeň jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní
údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele,
jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.
Obec zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty
údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu
údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU
(bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data
Protection Regulation).
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba,
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden
či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo
soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných
postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění
přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování,
omezení, výmaz nebo zničení.

Pověřenec se stará o řádné nakládání s osobními údaji. Na pověřence obce se
můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv,
které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v
obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec
Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu
s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.
Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech 1. Odpovědný za vyřízení
Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.
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