
I N F O R M A Č N Í   P O V I N N O S T   S P R Á V C E 

 

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za 

podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující: 

• přístup ke správcem zpracovávaným osobním údajům 

• opravu správcem zpracovávaných osobních údajů 

• výmaz správcem zpracovávaných osobních údajů 

• omezení zpracování správcem zpracovávaných osobních údajů 

• právo na přenositelnost správcem zpracovávaných osobních údajů 

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování 

svých osobních údajů, zpracovávaných správcem, námitky. 

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u správce těmito způsoby: 

• v písemné listinné podobě, s úředně ověřeným podpisem žadatele, zasláním na adresu sídla 

správce (viz.kontakty) 

• v elektronické formě, e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem 

žadatele, prostřednictvím elektronické podatelny správce. 

• prostřednictvím datové schránky žadatele 

• žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního 

dokladu v sídle správce 

 

Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů je Obec Přešovice (dále jako „správce) 

Sídlo: Přešovice 29, 675 57 Rouchovany 

Email: obec.presovice@gmail.com 

Tel.: 568 864 033, 724 391 684 

IČO: 00378348 

V případě, že bude požadavek subjektu údajů na poskytnutí informací nepřiměřený, či opakovaný 

v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů dle Sazebníku úhrad. 

Zjevně bezdůvodný požadavek může být odmítnut. 

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci 

zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve 

smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR. 

Správce stanovil „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, dle čl. 37 nařízení GDPR. 

 



Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je osoba určená nařízením GDPR, která nám pomáhá 
chránit Vaše osobní údaje. Pověřencem pro ochranu osobních údajů Obce Přešovice je: 

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., advokát 
Bráfova 52, Třebíč 

Tel. 776048017 
E-mail  advokacie@oou.cz 

 
Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě. 

Informace a požadavky směřujte primárně na správce (viz. kontakty), pověřence kontaktujte pouze 
v případě problémů s vyřízením Vašich požadavků, stížností apod. 

 

 
 

 

 


