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Město Milevsko 
nám. E. Beneše 420 
399 01 Milevsko  

 

 

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem informování 
občanů městem prostřednictvím Infokanálu 

 

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ 00249831 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. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních 
údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Bc. Michaelu 
Hrnečkovou prostřednictvím e-mailu poverenec@sdruzeni-milevsko.cz nebo telefonní linky 
+420 383 809 092. 

 
1. Proč údaje potřebujeme 

Oznamujeme Vám, že shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem 
informování občanů ze strany města prostřednictvím Infokanálu. Vaše osobní údaje 
získáváme na základě Vašeho souhlasu a potřebujeme je k zajištění: 

• informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních 
poplatcích apod.; 

• informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádných událostech; 

• informování o dalším dění v obci 
 

2. Jaké údaje potřebujeme 

Pro uvedený účel je možno registrovat občany ve věku od 16 let, pokud splňujete tento limit, 
potřebujeme od Vás následující kategorie osobních údajů: 

 

• adresní a identifikační osobní údaje – jméno, popř. jména příjmení, telefonní číslo, e-
mail, číslo popisné, popř. číslo evidenční a případně ulice, podle kterých mají být 
informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete 
informováni) 

 
3. Jak s údaji pracujeme 

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 informování občanů městem prostřednictvím Infokanálu 
budou předány provozovateli služby, společnosti KONZULTA Brno, a.s., a v případě potřeby 
zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům 
krizového řízení). Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup. 

 
Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají 
v České republice.  
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4. Jak dlouho údaje držíme 

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely 
prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce 
prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat 
jejich výmaz. 

 
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem 
služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na 
Vaše telefonní číslo. 

 
Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích 
nevratně zničeny. 

 

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 osobních   údajů   máme   právo   požadovat   přiměřenou   úhradu   nákladů.    
V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět. 

 
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 zejména 
požadovat, abychom ukončili zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu. 

 
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas 
můžete kdykoli odvolat, a to zasláním odhlašovací SMS na telefonní číslo 999030 ve tvaru: 
IK MILEVSKO ODREG nebo odhlášením pomocí online formuláře na webových stránkách www. 
milevsko-mesto.cz nebo písemným odhlášením na adresu MěÚ Milevsko. Odvolání souhlasu nemá 
zpětné účinky. 

 
Pro uplatnění žádosti na Váš přístup k osobním údajům, resp. pro jiné Vaše právo nás kontaktujte 
prostřednictvím podatelny MěÚ. 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 se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše 
osobní údaje, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu 
poverenec@sdruzeni-milevsko.cz nebo písemně na adresu Svazek obcí Milevska, Husovo náměstí 
391, 399 01 Milevsko. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat na 
jeho vyřešení. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat 
provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a. s., e-mail: info@infokanal.cz, tel.: +420 
541 128 530. 
 
Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle 

zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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