Informace o zpracování osobních údajů
dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále GDPR)
1. Kontaktní údaje:
Zpracovatel osobních údajů, kterého pověřil správce osob. údajů město Žďár nad Sázavou:
SantaG., 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
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Věra Skřivánková
Městský úřad, Žižkova 227/1 , 591 31 Žďár nad Sázavou
telefon : 566 688 337, 724 458 124
e-mail: poverenec@zdarns.cz
2. Účel zpracování:
Zpracovatel zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smluv o nájmu hrobových míst.
3. Právní základ zpracování os. údajů:
a) Čl. 6, odst. 1, písm. b), GDPR, kdy je zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
b) Čl. 6, odst. 1, písm. c), GDPR, pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
v tomto případě je to §21, písm. f) zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění.
4. Kategorie subjektů údajů:
Nájemce hrobového místa, oprávněná osoba, vlastník hrobového zařízení či hrobky
5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
• U nájemců hrobového místa a u vlastníka hrobového zařízení: jméno, příjmení, titul, datum
narození, trvalé bydliště, telefon, e-mail
• U oprávněných osob: jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, telefon, e-mail,
příbuzenský vztah
6. Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje jsou uloženy po dobu trvání smlouvy o nájmu hrobového místa a v souladu se
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a po dobu nezbytnou pro vypořádání
závazků vyplývajících ze smlouvy o nájmu hrobového místa.
7. Příjemci osobních údajů:
Osobní údaje 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 os. údajů nedochází k automatizovanému zpracování a rozhodování, včetně
profilování.
Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů.
V:
Dne:

Jméno:

Podpis:

