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SMĚRNICE 

K ZAJIŠTĚNÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ NA PŘÍSTUP 

K INFORMACÍM DLE NAŘÍZENÍ GDPR 

Číslo předpisu: 42. 

Garant: Tajemník ÚMČ Praha – Dolní Chabry 

Rozsah působnosti: 
 Zaměstnanci MČ Praha – Dolní Chabry 

 Pověřenec MČ Praha – Dolní Chabry 

Nabývá účinnosti: dne 25. 6. 2019 

Počet stran: 5 

Počet příloh: 0 

Zákonná pravomoc: 

 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) 

Usnesení rady městské části: číslo: 259/19/RMČ 

Tímto předpisem se ruší předpis číslo: XX 

Originál předpisu: 
Je přílohou usnesení Rady MČ Praha – Dolní 

Chabry 

Stejnopis dále obdrží: Tajemník ÚMČ Praha – Dolní Chabry 

starostka MČ  

Ing. Barbora Floriánová 

1.místostarosta a místostarosta MČ  

Jan Vokurka                                                                                                 JUDr. Milan Golas                                                   

 1. místostarosta                                                        místostarosta

tajemník ÚMČ  

Ing. Miloslav Müller, MBA 
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1 ÚČEL DOKUMENTU 

 

Tento dokument stanovuje závazný postup pro zaměstnance MČ Praha – Dolní Chabry 

v souladu s Nařízením 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). 

 

2 ROZSAH A PLATNOST DOKUMENTU 

 

Tento dokument stanovuje jakým postupem a za jakých podmínek je zajištěn výkon 

povinností správce osobních údajů dle Nařízení. Tento dokument je platný v celém rozsahu 

pro celou Organizaci. Tento dokument stanovuje jakým postupem a za jakých podmínek je 

zajištěno právo subjektu údajů dle článku 15 Nařízení „Právo subjektu údajů na přístup k 

osobním údajům“. 

 

Tento dokument je platný v celém rozsahu pro Pověřence a ÚMČ Praha – Dolní Chabry. 

 

Rozsah článku Nařízení je definován takto: 

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho 

týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k 

těmto osobním údajům a k následujícím informacím:  

a) účely zpracování;  

b) kategorie dotčených osobních údajů;  

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;  

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, 

kritéria použitá ke stanovení této doby;  

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících 

se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto 

zpracování;  

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;  

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od 

subjektu údajů;  

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 

uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné 

informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků 

takového zpracování pro subjekt údajů.  

 

2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má 

subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se 

vztahují na předání.  

 

3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost 

subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních 

nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se 

informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá 

o jiný způsob.  

 

4. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva 

a svobody jiných osob. 
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3 SCHÉMA POSTUPU 
 

Postup Pověřence a ÚMČ Praha-................ při přijetí žádosti od subjektu údajů 

 

Pověřenec (DPO) 

Správce údajů 

IT Systémy 
Analogové 

dokumenty 

 

    

 

Přijetí žádosti a ověření  

   totožnosti žadatele 

 

 

   

    Přezkoumání požadavku  
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                     NE      
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         Příprava odpovědi 
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4 POSTUP POVĚŘENCE 

 

 

4.1 Přijetí žádosti 

 

Správce údajů přijímá žádost jak analogovou, tak elektronickou formou, které byly doručeny Správci. 

Součástí přijetí žádosti Správcem je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je 

nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto 

osobních informací. 

 

Způsoby ověření totožnosti: 

 

a) Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů. 

b) Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

c) Ověřením totožnosti na podatelně ÚMČ Praha – Dolní Chabry. 

d) Analogová žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář). 

 

Jiný způsob ověření není přípustný. 

 

4.2 Přezkoumání požadavku 

 

Pověřenec přezkoumá platnost přijaté žádosti. Pokud je žádost platná, realizuje další postup 

prostřednictvím správce a garantů zpracování. 

 

V případě neplatnosti požadavku Správce zpracuje odpověď žadateli, která obsahuje také 

důvod odmítnutí žádosti. Odpověď je odesílána prioritně způsobem, kterým byla doručena 

žádost. 

 

4.3 Zpracování požadavku 

 

Pověřenec předá jednotlivým garantům zpracování pokyn k vyhledání osobních údajů včetně 

identifikace žadatele. 

 

4.4 Příprava odpovědi a její odeslání 

 

Pověřenec, po obdržení výstupů, spolupracuje na odpovědi žadateli, která bude obsahovat 

informace dle bodu 1 článku 15 Nařízení. 

 

Na základě odpovědí garantů zpracování a další dokumentace/předpisů připraví Správce 

ve spolupráci s Pověřencem kompletní odpověď pro žadatele a Správce zajistí její odeslání 

prioritně kanálem, kterým byla doručena žádost. 

 

5 POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH 

 

Na základě identifikace žadatele předané Pověřencem jednotlivým garantům zpracování, 

vytvoří jednotliví garanti zpracování za součinnosti správce IT elektronické výstupy 

z jednotlivých informačních systémů a tyto výstupy předají Pověřenci. 
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6 POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ ANALOGOVÝCH DOKUMENTŮ 

 

Na základě identifikace žadatele předané Pověřencem jednotlivým garantům zpracování vytvoří 

jednotliví garanti zpracování kopie listinných dokumentů s osobními údaji žadatele a výstupy předají 

Pověřenci. 

 

Dle pokynů Pověřence mohou být kopie v elektronické podobě (scan) nebo v listinné podobě. 

 

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

7.1 Změny a doplňky této Směrnice zadává tajemník ÚMČ Praha – Dolní Chabry. 

 

7.2 Pověřenec a všichni zaměstnanci městské části a musí být s touto Směrnicí řádně 

seznámeni prostřednictvím příslušných vedoucích odborů. Směrnice musí být všem 

zaměstnancům a Pověřenci přístupná.  

 

7.3 Tento Směrnice nabývá účinnosti dnem přijetí příslušného usnesení Rady MČ Praha – 

Dolní Chabry. 
 
 
 

Účinnost od:  4.12.2019 

starostka MČ  

Ing. Barbora Floriánová 

1.místostarosta a místostarosta MČ  

Jan Vokurka                                                                                                 JUDr. Milan Golas                                                   

 1. místostarosta                                                        místostarosta

tajemník ÚMČ  

Ing. Miloslav Müller, MBA 

 

 


