ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Město Chotěboř zpracovává osobní údaje uchazečů, dodavatelů a jiných osob (subjektů údajů) při zadávání veřejných zakázek na
základě plnění právních povinností a splnění smluvních povinností. Výjimečně může Město Chotěboř zpracovávat dané osobní údaje
i na základě oprávněných zájmů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, jedná se o identifikační a kontaktní
informace.
Doba zpracová ní osobních údajů
Lhůty uchovávání osobních údajů jsou vedeny dle příslušných zákonů a uvedeny ve vnitřním předpisu Spisovém řádu. V případě
veřejné zakázky jsou osobní údaje archivovány v budově městského úřadu po dobu 10 let. Po uplynutí lhůt nebo účelu zpracování
jsou osobní údaje zlikvidovány nebo předány příslušnému archivu.
Příjemci a místo zpracování osobních údajů
Město Chotěboř osobní údaje předává dalším subjektům tehdy, pokud je dán zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány veřejné
moci, orgány činné v trestním řízení, kontrolní a jiné orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím, soudy). Osobní údaje
mohou být také předávány provozovateli poštovních služeb a veřejnosti (zákon o svobodném přístupu k informacím, registr smluv).
Při zadávání veřejných zakázek využívá Město Chotěboř služeb společnosti QCM, s.r.o. Vztah Města Chotěboř a zpracovatele QCM,
s.r.o., je smluvně ošetřen pro zajištění bezpečnosti osobních údajů dle aktuálních právních předpisů. Osobní údaje nejsou předávány
mimo Evropskou unii.
Zabezpečení osobních údajů
Při zpracování osobních údajů Město Chotěboř dostatečně organizačně i technicky zabezpečí jejich ochranu, aby zamezil
neoprávněnému přístupu k osobním údajům a riziku narušení soukromí a práv subjektů údajů. Zabezpečení osobních údajů je
vytvářeno prostřednictvím mlčenlivosti zaměstnanců, zavedení přístupových oprávnění, zajištění uzamykatelného vstupu a
uzamykatelných úschovných zařízení a umístění osobních údajů tak, aby nebyly v dosahu nepovolaných osob. Přístup do
elektronických informačních systémů je zabezpečen uživatelským účtem a silným heslem s povinnými náležitostmi.
Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Obecným nařízením EU 2016/679
(GDPR). Mezi základní práva patří:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

právo na přístup k osobním údajům a zjištění, které osobní údaje jsou zpracovávány,
právo na opravu/úpravu nepřesných osobních údajů,
právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel zpracování, pokud byly vzneseny námitky proti zpracování a byly
uznány, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně,
právo přenositelnosti osobních údajů automatizovaně v strukturovaném a strojově čitelném formátu, pokud jsou osobní
údaje zpracovávány na základě smlouvy nebo souhlasu,
právo vznesení námitky vůči zpracování osobních údajů, a to v případě zpracování pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, nebo pro účely oprávněných zájmů,
právo na omezení zpracování osobních údajů, například pokud subjekt údajů potřebuje osobní údaje pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků a Město Chotěboř dané osobní údaje již nepotřebuje nadále zpracovávat.

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se
subjekt údajů může obrátit se stížností.
Kontaktní údaje
Město Chotěboř
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
Datová schránka: 94ubfm7
E-mail: podatelna@chotebor.cz
Telefon: +420 569 641 100, +420 569 641 111

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Diana Dubová
dubova@chotebor.cz
+420 569 641 104
+420 730 575 917

