
Oznámení o zpracování osobních údajů při plnění úkolů obecní 

policie 
 

 

 

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen Město Strakonice), je 

správcem osobních údajů, které nám Vy, jako zaměstnanec a subjekt údajů poskytnete. 

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu 

s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních 

údajů popsané níže v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu zpracování 

popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se 

můžete obracet přímo na velitele strážníků městské policie osobně nebo prostřednictvím e-

mailu mmichalek@mpstrakonice.cz, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů 

prostřednictvím emailu gdpr@mu-st.cz. 

 

1. Proč údaje potřebujeme 

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce má Město 

Strakonice prostřednictvím městské policie právo zpracovávat osobní údaje při plnění úkolů 

obecní policie. Zpracovávání osobních údajů se provádí na základě § 11a a § 24a zákona č. 

553/1991 Sb. O obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

Osobní údaje mohou být také použity na základě oprávněných zájmů Strakonice nebo třetí 

osoby s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy převyšovány zájmy nebo základními právy a 

svobodami subjektu údajů na ochranu osobních údajů. 

Osobní údaje, které nám poskytnete nad rámec právních a smluvních závazků, resp. v našem 

oprávněném zájmu, a mají dopad do Vašich práv a svobod, získáme od Vás na základě 

svobodného, aktivního a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. 

 

2. Jaké údaje potřebujeme 

Účel zpracování osobních údajů zahrnují: 

 Plnění úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů. Osobní údaje jsou zpracovány jako důkazní prostředek řešené situace, 

přestupku, trestného činu, či jako důkazní prostředek pro následné řešení správním 

orgánem, Policii ČR. Zpracovány jsou tyto kategorie osobních údajů: 

- jméno a příjmení osoby 

- její rodné číslo 

- bydliště, adresa místa pobytu, na kterou mají být doručovány písemnosti 

- datum, místo a okres narození 

- u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo, stát, kde se narodil 

- občanství, popřípadě více státních občanství 

- omezení svéprávnosti 

- u cizinců číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek pobytu, popřípadě datum 

ukončení pobytu na území České republiky 

- zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání  

- soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území České 

republiky 
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- u osob mladších 18 let, kterým se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle 

zvláštího právního předpisu informace nezbytné k plnění úkolů obecní policie 

 

3. Jak s údaji pracujeme 

 

Zpracované osobní údaje jsou předávány na základě § 11a, § 12, § 24a a § 27 zákona  

č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracování a předávání osobních údajů probíhá v elektronické podobě v informačním 

systému městské policie. Některé úřední záznamy pak následně v podobě papírové. Tyto jsou 

pak uloženy v šanonech v kanceláři velitele strážníků městské policie. 

 

4. Jak dlouho údaje držíme  

Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme údaje, které 

jsou zpracovány při plnění úkolů obecní policie po dobu:  

 Údaje zpracované v elektronické podobě se likvidují, nejsou – li potřebné k plnění 

dalších úkolů po 3 letech – viz § 24a zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Údaje zpracované v papírové podobě se skartují po 5 letech.  

 

5. Jaká jsou Vaše práva 

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých 

osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis 

zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů případně takovou 

žádost považovat za neoprávněnou.  

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu 

s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo 

že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost 

požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, 

výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. Máte rovněž právo na vznesení námitky vůči 

zpracování. Poskytnutý souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. 

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím velitele strážníků městské policie. Po 

předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými 

zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě. 

V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše 

osobní údaje, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na adresu 

gdpr@mu-st.cz nebo písemně na adresu Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 

Strakonice. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho 

vyřešení.  

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle 

zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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