Informace o zpracování osobních údajů
dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále GDPR)
1. Kontaktní údaje:
Správce osob. údajů a zpracovatel osob. údajů (pro správce os. ú. město Žďár nad Sázavou):
Santa G., s.r.o., Správa pohřebišť Žďár nad Sázavou,
Sychrova 491/18, 59102 Žďár nad Sázavou 2
telefon: 566 622 244, 602 795 740
e-mail: santag@email.cz
2. Účel zpracování:
Správce zpracovává osobní údaje pro účel vystavování účetních dokladů (faktur) za poskytnuté
služby: pronájem hrobového místa, pronájem chladírny, pronájem smuteční a obřadní síně,
pronájem reprodukované hudby, výkopové práce související s pohřbením a exhumací, odvoz
zeminy, zemní a zahradnické práce dle objednávky.
3. Právní základ zpracování os. údajů:
Čl. 6, odst. 1, písm. c), GDPR, pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
v tomto případě je to zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a zákon č. 256/2001
Sb. o pohřebnictví v platném znění.
4. Kategorie subjektů údajů:
Nájemce hrobového místa, vypravitel pohřbu
5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště.
6. Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje jsou uloženy na dobu 10 let v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě.
7. Příjemci osobních údajů:
Osobní údaje u účetních dokladů za pronájem hrobového místa, pronájem chladírny, pronájem
smuteční a obřadní síně, pronájem reprodukované hudby jsou předávány městu Žďár nad
Sázavou. Osobní údaje u ostatních účetních dokladů nejsou předávány dalším příjemcům.
8. Práva osob vyplývající z GDPR:
Právo na přístup k os. údajům, právo na opravu os. údajů, právo na výmaz os. údajů, právo na
přenositelnost os. údajů, právo na vznesení námitky vůči zpracování os. údajů, právo na
omezení zpracování os. údajů, tato práva lze uplatnit v souladu s GDPR.
9. Právo osob podat stížnost u dozorového úřadu:
Pokud zpracováním os. údajů bylo porušeno GDPR, mají dotčené osoby právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, www.uoou.cz).
10. Automatizované rozhodování:
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování a rozhodování,
včetně profilování.

