INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“)
1. Správce osobních údajů: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk,
IČ: 00299529, telefon: 585 086 111, e-mail: podatelna@sternberk.cz, ID datové
schránky: ud7bzn4.
2. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování dotací z rozpočtu města ve
smyslu § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“).
3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování je
nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, tj. zákon o
rozpočtových pravidlech.
4. Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje:
a) je-li žadatelem právnická osoba: název, popřípadě obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo osoby, číslo účtu, kontaktní údaje (telefon, e-mail),
identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení, osob s podílem v této právnické osobě a osob, v nichž má přímý
podíl, a o výši tohoto podílu;
b) je-li žadatelem fyzická osoba podnikající: jméno, příjmení, titul, identifikační
číslo, sídlo podnikání, číslo účtu, kontaktní údaje (telefon, e-mail);
c) je-li žadatelem fyzická osoba: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa
trvalého bydliště, číslo účtu, kontaktní údaje (telefon, e-mail).
a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou
moc.
5. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k
plnění účelu zpracování uvedeném v bodu 2. Po této době jsou osobní údaje
zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým
řádem MěÚ Šternberk, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.
6. Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.
7. Subjekt údajů má dle obecného nařízení garantovaná svá práva, která může
uplatňovat u správce, více na https://www.sternberk.eu/zakladni-informace-osternberku/zpracovani-osobnich-udaju.html. Svá práva vůči správci může
uplatňovat cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Marie
Kolářová, tel.: 585 086 333, e-mail: kolarova@sternberk.cz. Subjekt údajů má také
právo podat stížnost u dozorového orgánu.

