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Město Milevsko 
nám. E. Beneše 420 
399 01 Milevsko  

 
Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem zajištění agendy 

občanské záležitosti dle čl. 13 GDPR 

 
Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce: 

město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ 00249831 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů Bc. Michaelu Hrnečkovou: 

 

telefon: +420 383 809 092 

e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz 
 

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: 

 

Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu 

Zajištění agendy na úseku občanských záležitostí (vítání dětí, životní jubilea, výročí svatby…) 

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

- pravidla pro poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství (usnesení RMM 

č. 388/13 ze dne 23.09.2013) 

 

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, udělila souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel. 

 

Kategorie příjemců osobních údajů: 

 

Komise RMM pro občanské záležitosti 

Milevský zpravodaj 

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria 

použitá pro stanovení této doby: 

 

Platí skartační lhůty 

- pamětní kniha – bez skartační lhůty 

- žádost o vyplacení finančního daru – příspěvku na podporu rodičovství – po uplynutí 

skartační lhůty 15 let budou dokumenty na všech nosičích nevratně zničeny 

- ostatní spisová dokumentace – po uplynutí skartační lhůty 1 rok budou dokumenty na 

všech nosičích nevratně zničeny 

 

Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku. 

 

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má právo požadovat od správce přístup 

k osobním údajům, které se ho týkají, a jejich opravu. 
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Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a byly získány na základě oprávněného 

zájmu správce či souhlasu fyzické osoby, k níž se údaje vztahují, má právo na výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. 

 

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a byly získány na základě jejího souhlasu, 

má právo na přenositelnost údajů. 

 

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má právo kdykoliv odvolat souhlas. 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, 

který byl dán před jeho odvoláním. 

 

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má právo podat stížnost u dozorového 

úřadu. 
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