
Zásady ochrany osobních údajů 
 

Informace ke zpracování osobních dat 
Obecní úřad Sedlec, se sídlem Sedlec 90, 29471 Benátky nad Jizerou, IČ 48679763 dbá 

na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní 

údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu 

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o 

informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou 

uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému 

zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí 

založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí 

týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na 

adrese sídla společnosti.  

 

Zabezpečení Vašich osobních dat 
Obecní úřad Sedlec, dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali 

jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně 

chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které 

jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez 

Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje 

zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.  

 

Právo na informace 
Vaším právem je požádat Obecní úřad Sedlec, o informace, jaké osobní údaje a v 

jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám 

poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak 

nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás 

budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás 

evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží 

tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V 

případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než 

Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. 

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou 

bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje 

nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, 

archiválií apod.).  

 



Právo na přenositelnost údajů 
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato 

data předána jinému správci. 

 

Aktualizace údajů, právo na opravu 
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), 

budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom 

Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání 

informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat 

svoji činnost Správce.  

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud 

zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.   

 

Námitky 
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou 

legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme 

oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování 

vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. 

Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti 

zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový 

úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:  

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

 

Právo na omezení zpracování  
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se 

domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně 

a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich 

zpracování. 

 

Právo na výmaz 
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

(například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli 

odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu 

máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v 

rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud 

jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně 

zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy 



havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to 

není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně 

zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.  

 

Kam se můžete obrátit 
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email 

sedlec@sedlec.org nebo na sídlo naší organizace:  

Obecní úřad Sedlec 

Sedlec 90, 

29471 Benátky nad Jizerou 

 

Obecní úřad Sedlec, využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení 

dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji.  

Kontaktní údaje na pověřence:  

Ondřej Vraník, tel.: 724028468, email: ondrej.vranik@vhtcomputers.cz  

 

Webové stránky 
Na našich webových stránkách nezpracováváme žádné vaše osobní údaje. 

Kategorie: Personální 

 

Personalistika 

 

Úložistě 
PC_KANCELÁŘ (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý 
uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)  

Umístění Trezor (Fyzické zabezpečení: Ano)  

Údaje byly získány od 

jiného subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje 

informace o nezletilé 

osobě 

Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje číslo bankovního účtu – - zaměstnanec (Osobní údaj) 

Účel zpracování zasílání mzdy na účet zaměstnance 

Doba zpracování po dobu trvání pracovněprávního vztahu 

 

Právní titul Zákonná povinnost 



Osobní údaje 

adresa pro doručování písemností - - zaměstnanec (Osobní 

údaj), adresa trvalého bydliště - - zaměstnanec (Osobní údaj), 

datum narození - - zaměstnanec (Osobní údaj), jméno a 

příjmení - - zaměstnanec (Osobní údaj), jméno a příjmení, 

datum narození, místo trvalého pobytu (rodinní příslušníci) 

(Osobní údaj), rodné číslo - fyzická osoba (Rodné číslo), rodné 

číslo - - zaměstnanec (Osobní údaj), státní občanství - - 

zaměstnanec (Osobní údaj), vzdělání - - zaměstnanec (Osobní 

údaj) 

Účel zpracování 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 582/1991 

Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 

582/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 

592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 

435/2005 Sb., o zaměstnanosti,  

Doba zpracování 3 až 30 roků podle § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.  

Příjemci 

ČSSZ (Hlášení úřadům), Orgán finanční správy (Hlášení 

úřadům), Pojišťovny (Hlášení úřadům), Úřad práce (Hlášení 

úřadům) 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje údaje z profesního životopisu - - zaměstnanec (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
vedení databáze nepřijatých uchazečů o zaměstnání, pro 

možnost kontaktování v případě doplnění pracovních pozic. 

Doba zpracování 5 let 

 

Kategorie: Činnost obce 

 

Czech POINT 

 

Úložistě 
PC_KANCELÁŘ (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý 
uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)  

Umístění Skřín (Fyzické zabezpečení: Ano)  

Údaje byly získány od 

jiného subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje 

informace o nezletilé 

osobě 

Ne 

 



Právní titul Zákonná povinnost 

Osobní údaje 

adresa pro doručování písemností - fyzická osoba (Osobní 

údaj), adresa trvalého bydliště - fyzická osoba (Osobní údaj), 

datum narození - fyzická osoba (Osobní údaj), jméno a 

příjmení - fyzická osoba (Osobní údaj), rodné číslo - fyzická 

osoba (Rodné číslo), rodné příjmení - fyzická osoba (Osobní 

údaj), Údaje nezbytné pro vedení evidence žádostí o výpis z 

Rejstříku trestů - fyzická osoba (Osobní údaj), Údaje, které 

jsou obsahem výpisů pořizovaných prostřednictvím služby 

CZECH POINT - fyzická osoba (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy, zvláštní právní předpisy upravující podání správním 

orgánům prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy, 

například: zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku 

trestů, zákon č. 111/1999 Sb., o základních registrech, zákon 

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákon 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.  

Doba zpracování 2 roky od podání žádosti 

Příjemci Správce informačního systému (Správce IT) 

 

Vztahy s veřejností a prezentace obce 

 

Úložistě 
PC_KANCELÁŘ (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý 
uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)  

Umístění Skřín (Fyzické zabezpečení: Ano)  

Poznámka k záznamu 

Zpracování se týká: Osob s relevantním vztahem k obci, 

členů zastupitelstva obce, úředníků obce, - zaměstnanec  

právnické osoby zřízené nebo založené obcí, osob se vztahem 

k právnické osobě nebo organizaci působící v obci (člen 

sportovního klubu, hasič, myslivec apod.). Zveřejňovány jsou 

údaje o skutečnostech týkajících se subjektu údajů 

významných pro informování veřejnosti, popřípadě pro 

poučení budoucích generací ve smyslu zákona o kronikách 

obcí, a to včetně podobizny nebo vyobrazení na fotografii 

týkající se dokumentované události. 

Údaje byly získány od 

jiného subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje 

informace o nezletilé 

osobě 

Ano 

 

Právní titul Zákonná povinnost 



Osobní údaje 
jméno a příjmení - fyzická osoba (Osobní údaj), podobizna, 

výtvarné nebo písemné dílo - fyzická osoba (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
vedení kroniky obce podle zákona č. 132/2006 Sb., o 

kronikách obcí 

Doba zpracování Z povahy věci se nepočítá s výmazem osobních údajů 

Příjemci 
Zpracovatelé informačních médií a jejich čtenáři (Veřejnost, 

média) 

 

Právní titul Z úřední moci, veřejného zájmu 

Osobní údaje 
jméno a příjmení - fyzická osoba (Osobní údaj), podobizna, 

výtvarné nebo písemné dílo - fyzická osoba (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
vedení internetových stránek obce, akce pořádané obcí, 

kornika obce 

Doba zpracování 
Internet, obecní akce - po dobu odpovídající povaze a formě 

sdělení.  

Příjemci 
Zpracovatelé informačních médií a jejich čtenáři (Veřejnost, 

média) 

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím 

 

Úložistě 
PC_KANCELÁŘ (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý 
uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)  

Umístění Skřín (Fyzické zabezpečení: Ano)  

Poznámka k záznamu 

Zpracovávané osobní údaje se týkají osob, jejichž osobní 

údaje jsou předmětem informací, které je obec povinna 

poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

Údaje byly získány od 

jiného subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje 

informace o nezletilé 

osobě 

Ano 

 

Právní titul Zákonná povinnost 

Osobní údaje 
osobní údaje, jejichž poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb. 

prošlo testem proporcionality (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

Doba zpracování 6 let 

Příjemci 
Žadatelé o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

(Veřejnost, média) 

 

  



Evidence obyvatel 

 

Úložistě 
PC_KANCELÁŘ (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý 
uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)  

Umístění Trezor (Fyzické zabezpečení: Ano)  

Poznámka k záznamu 

Subjektem údajů je občan České republiky vyplňující 

přihlašovací tiskopis v souvislosti s trvalým pobytem. 

Vlastník objektu, o němž jsou vyplňovány údaje do 

přihlašovacího tiskopisu. Obyvatel starší 15 let (žádající o 

výpis údajů vedených v informačním systému evidence 

obyvatel k jeho osobě a k osobě blízké). Zpracovávají se 

základní identifikační údaje, údaje o trvalém pobytu na 

území České republiky a ostatní údaje vedené v informačním 

systému evidence obyvatel.  

Údaje byly získány od 

jiného subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje 

informace o nezletilé 

osobě 

Ano 

 

Právní titul Zákonná povinnost 

Osobní údaje 

adresa trvalého bydliště - fyzická osoba (Osobní údaj), datum 

narození - fyzická osoba (Osobní údaj), jméno a příjmení - 

fyzická osoba (Osobní údaj), ostatní údaje vedené v 

informačním systému evidence obyvatel (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
zajištění agend evidence obyvatel - zákon č. 133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel. 

Doba zpracování 
Evidence obyvatel - 75let, Záznamy o poskytnutí údajů - 10 

let 

Příjemci 
Ministerstvo vnitra (Hlášení úřadům), Obyvatel starší 15 let 

(Fyzické osoby), Správce informačního systému (Správce IT) 

 

Agendy hospodaření obce 

 

Úložistě 
PC_KANCELÁŘ (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý 
uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)  

Umístění Trezor (Fyzické zabezpečení: Ano)  

Poznámka k záznamu 

Subjektem údajů je: Fyzická osoba, která je smluvní stranou 

smlouvy s obcí nebo zájemcem o uzavření smlouvy nebo 

jedná za právnickou osobu, která je v obdobném postavení, 

Fyzická osoba, které je žadatelem o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce nebo jejím 

příjemcem, popřípadě jedná za právnickou osobu, která je v 

obdobném postavení, Fyzická osoba, která je uchazečem o 

veřejnou zakázku nebo jedná za právnickou osobu, která je 



uchazečem; fyzická osoba, jejíž osobní údaje byly uchazečem 

poskytnuty obci v rámci plnění kvalifikačních nebo 

hodnoticích kritérií veřejné zakázky, Fyzická osoba, jejíž 

údaje je potřeba zpracovávat v souvislosti s hájením 

majetkových zájmů obce, popřípadě s projednáváním věcí 

týkajících se hospodaření obce zastupitelstvem obce; fyzická 

osoba, která jedná za právnickou osobu v obdobném 

postavení, Fyzická osoba, která je smluvní stranou smlouvy 

uveřejňované v registru smluv, nebo jedná za smluvní 

stranu. Fyzická osoba, jejíž údaje jsou zveřejňovány na 

profilu zadavatele.  

Údaje byly získány od 

jiného subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje 

informace o nezletilé 

osobě 

Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 

adresa pro doručování písemností - fyzická osoba (Osobní 

údaj), adresa trvalého bydliště - fyzická osoba (Osobní údaj), 

další údaje související s předmětem smlouvy (Osobní údaj), 

datum narození - fyzická osoba (Osobní údaj), IČO, DIČ - 

fyzická osoba (Osobní údaj), jméno a příjmení - fyzická osoba 

(Osobní údaj), platební údaje (Osobní údaj), rodné číslo - 

fyzická osoba (Rodné číslo) 

Účel zpracování 

1. nájemní vztahy, pronájem hrobových míst, ostatní 

soukromoprávní smluvní vztahy podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, 2. dotace a návratné finanční výpomoci 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, 3. zadávání veřejných zakázek podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

Doba zpracování 5 let po ukončení smlouvy 

Příjemci 
Orgán finanční správy (Hlášení úřadům), Soudy (Hlášení 

úřadům), Veřejnost (Veřejnost, média) 

 

Právní titul Zákonná povinnost 

Osobní údaje 

adresa pro doručování písemností - fyzická osoba (Osobní 

údaj), adresa trvalého bydliště - fyzická osoba (Osobní údaj), 

datum narození - fyzická osoba (Osobní údaj), IČO, DIČ - 

fyzická osoba (Osobní údaj), jméno a příjmení - fyzická osoba 

(Osobní údaj), platební údaje (Osobní údaj), rodné číslo - 

fyzická osoba (Rodné číslo) 

Účel zpracování 

plnění povinností zveřejňovat informace o smlouvách a 

veřejných zakázkách podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), a podle zákona č. 134/2016 Sb.; plnění 

povinnosti zveřejňovat údaje o příjemci dotace nebo návratné 

finanční výpomoci podle zákona č. 250/2000 Sb. 



Doba zpracování po dobu nezbytnou pro uplatňování práv a plnění povinností  

Příjemci 
Orgán finanční správy (Hlášení úřadům), Soudy (Hlášení 

úřadům), Veřejnost (Veřejnost, média) 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 

adresa pro doručování písemností - fyzická osoba (Osobní 

údaj), adresa trvalého bydliště - fyzická osoba (Osobní údaj), 

IČO, DIČ - fyzická osoba (Osobní údaj), jméno a příjmení - 

fyzická osoba (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

1. správa majetku (evidence pohledávek a soudních sporů, 

evidence majetkoprávních poměrů obce a prokazování 

majetkových práv), 2. příprava podkladů pro jednání 

zastupitelstva obce ve věcech finančních a majetkových,  

Doba zpracování 
po dobu nezbytně nutnou pro účely oprávněných zájmů obce 

například pro budoucí prokázání vlastnického práva. 

Příjemci 
Orgán finanční správy (Hlášení úřadům), Soudy (Hlášení 

úřadům), Veřejnost (Veřejnost, média) 

 

Právní titul Z úřední moci, veřejného zájmu 

Osobní údaje 

adresa pro doručování písemností - fyzická osoba (Osobní 

údaj), adresa trvalého bydliště - fyzická osoba (Osobní údaj), 

datum narození - fyzická osoba (Osobní údaj), IČO, DIČ - 

fyzická osoba (Osobní údaj), jméno a příjmení - fyzická osoba 

(Osobní údaj), platební údaje (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, 

Doba zpracování po dobu nezbytnou pro uplatňování práv a plnění povinností  

Příjemci 
Orgán finanční správy (Hlášení úřadům), Soudy (Hlášení 

úřadům), Veřejnost (Veřejnost, média) 

 

Ověřování 

 

Úložistě 
PC_KANCELÁŘ (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý 
uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)  

Umístění Trezor (Fyzické zabezpečení: Ano)  

Poznámka k záznamu 

Subjektem osobních údajů je žadatel o vidimaci nebo 

legalizaci, svědek, ověřující osoba provádějící vidimaci nebo 

legalizaci. 

Údaje byly získány od 

jiného subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje 

informace o nezletilé 

osobě 

Ne 

 



Právní titul Zákonná povinnost 

Osobní údaje 

adresa trvalého bydliště - fyzická osoba (Osobní údaj), datum 

narození - fyzická osoba (Osobní údaj), jméno a příjmení - 

fyzická osoba (Osobní údaj), rodné číslo - fyzická osoba 

(Rodné číslo), rodné příjmení - fyzická osoba (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s 

listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých 

zákonů (zákon o ověřování), vyhláška č. 36/2006 Sb., o 

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 

pravosti podpisu.  

Doba zpracování 
Ověřovací kniha do konce kalendářního roku, archivace 

ověřovací knihy 10 let od uzavření 

 

Volby 

 

Umístění Trezor (Fyzické zabezpečení: Ano)  

Poznámka k záznamu 
Zpracovávané ososbní údaje se týkají: Volič. Člen okrskové 

volební komise. Kandidát. Zmocněnec. Petent. 

Údaje byly získány od 

jiného subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje 

informace o nezletilé 

osobě 

Ne 

 

Právní titul Zákonná povinnost 

Osobní údaje 

adresa pro doručování písemností - fyzická osoba (Osobní 

údaj), adresa trvalého bydliště - fyzická osoba (Osobní údaj), 

číslo dokladu totožnosti - fyzická osoba (Osobní údaj), jméno 

a příjmení - fyzická osoba (Osobní údaj), rodné číslo - fyzická 

osoba (Rodné číslo), rodné příjmení - fyzická osoba (Osobní 

údaj), státní občanství - fyzická osoba (Osobní údaj), účast 

při hlasování - fyzická osoba (Osobní údaj), volební právo, 

jeho omezení - fyzická osoba (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 

zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 

změně některých zákonů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákon č. 

62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů, zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 

prezidenta republiky),  

Doba zpracování 

Použité hlasovací lístky a obálky (30 dnů od uveřejnění 

celkových volebních výsledků), volební dokumentace - volba 

prezidenta - 10let, ostatní volební dokumentace - 5let 

Příjemci 
Čelnové okrskových komisí (Veřejnost), Kandidát (Fyzické 

osoby), Zmocněnec (Fyzické osoby) 



 

Předávání osobních údajů do třetích zemí 
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích 

nebo v mezinárodních organizacích nedochází. 

 
Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby 

aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne středa, 23. 

května, 2018. 

 


