
 

 

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem pořizování a 
zveřejňování zvukových záznamů z jednání zastupitelstva 
 
 
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, je správcem osobních 
údajů, které nám Vy, jako 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 v bodě 2, které nezbytně 
potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji 
nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů městem 
Strakonice a jeho orgány“ umístěném na webových stránkách města www.strakonice.eu/gdpr. V 
případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na 
pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@mu-st.cz. 
 

 
1. Proč údaje potřebujeme 
 
Oznamujeme Vám, že Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem pořizování a zveřejňování 
zvukových záznamů z jednání zastupitelstva města. Město Strakonice tím plní úkoly prováděné 
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci obcí, což mu vymezuje především zákon o 
obcích č. 128/2000 Sb. 
 
Bez Vámi poskytnutých osobních údajů nemůžeme: 
  

- pořizovat  a zveřejňovat  záznamy ze zasedání zastupitelstva města 
 
2. Jaké údaje potřebujeme 
 
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující osobní údaje: 
 

od osoby vystupující na zasedání zastupitelstva města  
 jméno a příjmení

 bydliště
 hlasový záznam
 další údaje, které osoba sama sdělí






3. Jak s údaji pracujeme  
Vaše osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně 
i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální 
kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující 
technická, organizační a personální opatření. 

 
Vaše osobní údaje poskytnuté za účelem pořizování a zveřejňování zvukových záznamů z 
jednání zastupitelstva jsou zpracovávány sekretariátem vedení města Strakonice a odborem 
informatiky a provozu. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní 
údaje se zpracovávají v České republice. 



 

Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva města jsou zveřejněny na webových stránkách 
města. Jsou anonymizovány osobní údaje osob, o jejichž právech a povinnostech zastupitelstvo 
rozhoduje s výjimkami danými právními předpisy. 
 

V souladu s právními předpisy mohou získat přístup v rámci zvláštního šetření příslušné státní 
orgány. 
 

 

4. Jak dlouho údaje držíme 
 
Podle nastavených vnitřních zásad uchováváme Vaše osobní údaje a hlasové záznamy ze 
zasedání zastupitelstva města po dobu stanovenou skartačním plánem MěÚ: 
 

- záznamy ze zasedání zastupitelstva, skartace po uplynutí  10 let 
 

5. Jaká jsou Vaše práva  
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých 
osobních údajů a přístup k nim. Město Strakonice je oprávněno v případech, jsou-li žádosti podané 
subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, 
požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou 
úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i 
odmítnout žádosti vyhovět. 

 

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí 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 či omezení zpracování vašich osobních údajů. V určených případech zpracování ve 
veřejném zájmu Města Strakonice máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči 
zpracování, v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci 
zpracování ukončíme. 

 

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím podatelny městského úřadu. 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 prostřednictvím e-mailu 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 obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 


