Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále
jen „GDPR“) podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů.
1) Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Město Bruntál, se sídlem Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892
2) Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Ing. Jiří Kubela, zaměstnanec
společnosti GDPR posouzení s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, tel.
+420 725 980 725, e-mail gdprposouzeni@outlook.cz
3) Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci hlasovacího formuláře
hlasování o využití Participativního rozpočtu města Bruntálu pro rok 2021 a to jméno,
příjmení
4) K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci hlasovacího formuláře hlasování o využití
Participativního rozpočtu města Bruntálu pro rok 2021 použijeme pro ověření jedinečnosti
hlasování, tedy k tomu, aby bylo zamezeno opakovaným hlasováním stejných osob.
5) Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:
a) v případě elektronického hlasování prostřednictvím aplikace PinCity v elektronické
podobě v aplikaci PinCity v uzavřené databázi do níž má přístup město Bruntál
b) v případě hlasování papírovým formulářem v analogové formě ve spise týkajícím se
Participativního rozpočtu města Bruntálu pro rok 2021
6) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.
7) Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme v případě analogového uchování do 31.12.2021.
Vaše osobní údaje uchováváme v případě elektronického uchování do 31.12.2030, případně
do okamžiku, kdy odstraníte svůj profil z aplikace PinCity
8) Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.
9) Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete uplatnit tato práva:
a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
c) právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
d) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
e) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)
Podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodu Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu,
oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci včetně profilování založeného na těchto právních titulech.

