Informace pro subjekty údajů
Obec Mikulov má zpracovány Zásady na ochranu osobních údajů, ve kterých je uvedeno
za jakým účelem a jak je zajištěno dodržování zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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 „nařízení GDPR“).
Subjekt údajů může kontaktovat správce:
• osobně / písemně na adrese sídla správce: Tržní náměstí 27, 419 01 Mikulov
• pomocí emailové adresy: urad@obec-mikulov.cz
• pomocí datově schránky: ajfaxen
Subjekt údajů může kontaktovat správce prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních
údajů:
The most consult s.r.o.
info@themostconsult.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Veronika Součková

Rozsah zpracovávaných informaci je dán právními předpisy, které upravují samostatnou a
přenesou působnost obcí. Jedná se např. o:
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
• zákon č. 133/2000 Sb., evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
• zákon č. 301/2000 Sb., matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů,
• zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
• zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
• zákon č. 565/1990 Sb., místních poplatcích,
• další právní předpisy jsou uvedeny v záznamech o činnostech.
Zásada přesnosti shromažďovaných osobních údajů je v oblasti působnosti města upravena
také zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Orgány veřejné moci mají povinnost
využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru.
V rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných
právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost.
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu. Obec má zpracován spisový a
skartační plán, který je pravidelně aktualizován. Spisový a skartační řád mimo skartačních
lhůt a postupů také i oběh dokumentů.

