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Informace o zpracování osobních údajů
Cílem tohoto dokumentu je v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) poskytnout informace o
zpracování osobních údajů, které jsou získávány přímo od subjektu údajů.
1) Správce osobních údajů – identifikační údaje
Název:
Adresa:
IČO:
Tel.:
Email:
ID datové schránky:
Zástupce správce:

Správa Národní parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 66902 Znojmo
00837971
+420 515 226 722
info@nppodyji.cz

5qur2qf
Ing. Josef Maxa,
Email: maxa@nppodyji.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel: +420 774 233 045
Email: jaroslav.stuchly@be-mi.cz
2) Právní titul zpracování osobních údajů
Na základě právního titulu dle článku 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti zpracovává Správa
Národní parku Podyjí osobní údaje za účelem:
A. Vedení správních řízení
 Vedení správních řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád z podmětu dle zákona č.
449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické
újmě, zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny
Kategorie osobních údajů


Jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození

Předání třetím stranám


osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce.

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu v souladu se
spisovým a skartačním řádem.
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Kategorie osobních údajů
B. Vedení přestupkových řízení
 Vedení přestupkových řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich při výkonu činností stráže přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (stráž ochrany přírody), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon č.
289/1995 Sb., o lesích (lesní stráž)
 Jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo OP/PAS, RZ vozidla
Předání třetím stranám


Osobní údaje jsou dle závažnosti dále předávány na instituce Celní správa, ČIŽP, PČR,
Příslušný odbor MÚ.

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce a třetích stran.

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu v souladu se
spisovým a skartačním řádem.
C. Správa nemovitostí
 Správa nemovitých věcí dle zákona č. 219/2000 Sb., o hospodaření s majetkem státu
v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Kategorie osobních údajů


Jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození,

Zdroj osobních údajů



Subjekt údajů
Data z katastru nemovitostí

Předání třetím stranám


osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu v souladu se
spisovým a skartačním řádem.
D. Rada NP
 Evidence členů Rady parku NP dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Kategorie osobních údajů


jméno, příjmení, adresa, email, telefon
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Předání třetím stranám


osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu, kdy je daná osoba
právoplatným členem Rady NP
E. Povolení k vjezdu
 Povolení k vjezdu dle zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Kategorie osobních údajů


jméno, příjmení, organizace, adresa, SPZ vozidla

Předání třetím stranám


osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu v souladu se
spisovým a skartačním řádem.
F. Poskytování informací
 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Kategorie osobních údajů


jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k
trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování

Předání třetím stranám


osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu v souladu se
spisovým a skartačním řádem.
G. Ubytovací služby
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Poskytovaní ubytovacích služeb dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Kategorie osobních údajů




U občanů ČR:
jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a
číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby.
U cizinců:
jméno, příjmení přihlašovaného cizince, datum jeho narození, jeho státní občanství, trvalé
bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno,
počátek a místo pobytu, předpokládanou dobu a účel pobytu na území.

Předání třetím stranám


Osobní údaje jsou dále předávány příslušnému odboru MÚ
U cizinců: Policii ČR

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu 6 ti let od posledního
zápisu.
H. Personalistika
 Výběrové řízení na pracovní pozici dle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce
Kategorie osobních údajů


Jméno, příjmení, datum narození, adresa, kontaktní informace a další údaje v přiloženém
životopisu

Předání třetím stranám


Osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce a příslušné kontrolní
orgány (inspektorát práce)

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu trvání výběrového
řízení.
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Na základě právního titulu dle článku 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů, zpracovává Správa Národní parku Podyjí osobní údaje za účelem:
A. Smlouvy
 Uzavírání a plnění smluvních vztahů v oblastech:
o Smlouvy s poskytovateli služeb pro správu NP Podyjí
o Smlouvy s dodavateli prací (živnostníci aj.)
o Smlouvy s odběrateli zboží (dřevo, zvěřina) nebo služeb (zimní údržba komunikací v
obcích)
o Smlouvy o výkupu pozemků zpět do státního vlastnictví
o Smlouvy o pronájmu nebo pachtu pozemků za účelem obhospodařování majetku ve
vlastnictví ČR
Kategorie osobních údajů
Jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo (pouze u smluv o výkupu pozemků do státního
vlastnictví), číslo bankovního účtu, email, telefon, kontaktní osoby, bankovní účet
Předání třetím stranám


Osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu v souladu se
spisovým a skartačním řádem.
B. Pořádání soutěží
 Pořádání celostátních i regionálních soutěží
Kategorie osobních údajů


Jméno, příjmení, adresa, věk, základní škola

Předání třetím stranám


Osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce a dále veřejnost

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu trvání soutěže
v souladu s pravidly.
C. Dětské pobyty
 Pořádání dětských pobytů v rámci programu EVVO (Ekologická výchova vzdělávání a osvěta)
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Kategorie osobních údajů


Jméno, příjmení, datum narození, adresa, zákonný zástupce + kontakt, informace o zdravotní
způsobilosti zdravotní, pojišťovna

Předání třetím stranám


Osobní údaje jsou dále předávány pořadatelům pobytu, kterým může být NP Bavorský les, NP
Šumava, NP České Švýcarsko, KRNAP

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce a pořadatele tábora.

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu trvání tábora
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Na základě právního titulu dle článku 6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem správy zpracovává Správa
Národní parku Podyjí osobní údaje za účelem:
D. Evidence kontaktů
 Evidence kontaktních informací osob komunikujících se Správou NP Podyjí
Kategorie osobních údajů


Jméno, příjmení, kontakt

Předání třetím stranám


Osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu platnosti výše
uvedených údajů
E. Ochrana majetku
 Ochrana majetku formou kamerového záznamu na plášti budovy
 Ochranu dat a poskytování ICT služeb Správou NP Podyjí formou monitoringu sítové
komunikace v rámci IS správy NP Podyjí
Kategorie osobních údajů



Videozáznam osob
IP adresy, cookies

Předání třetím stranám


Osobní údaje mohou být dále předávány Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost a
Policii ČR

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu platnosti výše
uvedených údajů
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Na základě právního titulu dle článku 6 odst. 1 písm. a) souhlas se zpracováním OÚ zpracovává
Správa Národní parku Podyjí osobní údaje za účelem:
A. Zájemci o zaměstnání
 Evidence zájemců o zaměstnání
Kategorie osobních údajů


Životopisy zájemců

Předání třetím stranám


Osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu platnosti
poskytnutého souhlasu.
B. Odběratelé e-zpravodaje


Evidence odběratelů Elektronický zpravodaj E-listí

Kategorie osobních údajů


Jméno, příjmení, email

Předání třetím stranám


Osobní údaje nejsou dále předávány

Přístup k osobním údajům


K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu platnosti
poskytnutého souhlasu.
C. Zveřejnování fotografii


Uveřejnění fotografie s popisem uvedené osoby z akcí vztahujících se k činnosti NP Podyjí
v propagačních listinných i elektronických materiálech správy NP Podyjí.

Kategorie osobních údajů


Jméno, příjmení, pracovní pozice

Předání třetím stranám


Osobní údaje nejsou dále předávány
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Přístup k osobním údajům


K osobním údajům má přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce

Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu platnosti
poskytnutého souhlasu.

3) Práva subjektu údajů
Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům (dle článku 15 Obecného nařízení) - to
znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje
zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše
údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.
Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů (dle článku 16 Obecného
nařízení), případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné.
Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů (dle článku 17 Obecného nařízení), které již
nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn
využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů (dle článku 18 Obecného nařízení).
– to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli
povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali,
dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování
osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).
Máte právo na přenositelnost (dle článku 20 Obecného nařízení) u právních titulů pro zpracování
osobních údajů – souhlas se zpracováním a smlouva, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
Máte právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním není
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1).
4) Podání stížnosti dozorovému úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky:
https://www.uoou.cz.
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