dokument obsahuje osobní údaje. Tyto údaje jsou žadateli poskytnuty k jeho vlastní žádosti na základ
zákona 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím v platném zn ní.
Dle ustanovení § 4 písm. o) ZOOÚ je žadatel jako fyzická osoba píjemcem t chto osobních údaj .
Pokud, dle § 3 odst. 3 ZOOÚ, tyto údaje žadatel použije k jinému úelu, než výlun pro osobní potebu,
musíte se dál ídit ustanoveními ZOOÚ.
Pi jakémkoliv zpracování osobních údaj , kterým se dle § 4 písm. e) ZOOÚ, mimo jiné, rozumí i ukládání na
nosie informací, zpístupování, pedávání, šíení a zveejování, postupujte dle § 5 ZOOÚ. Zejména
musíte mít dle § 5 odst. 2 a 4 ZOOÚ souhlas subjektu údaj

(osoby, které se osobní údaje týkají),

se zpracováním t chto údaj , v tomto souhlasu musí být uveden, mimo jiné, i úel zpracování a tento
souhlas musíte být schopen kdykoliv b hem zpracování prokázat.
Zvláštní upozornní zasluhuje ustanovení § 10 ZOOÚ, kdy pi zpracování osobních údaj nesmí subjekt
utrp t újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské d stojnosti, a musí být ochrán n ped
neoprávn ným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údaj .
Je poteba zabezpeit dle § 13 ZOOÚ osobní údaje ped neoprávn ným nebo nahodilým pístupem.
Tato povinnost platí po celou dobu zpracování údaj .
Dle § 27 ZOOÚ mohou být data uložena mimo území Evropské unie jen se souhlasem subjektu údaj .
Pokud dojde k napln ní n kterého z ustanovení § 44 odst. 2, hrozí od Úadu na ochranu osobních údaj
za takovýto pestupek pokuta až 1 000 000 K.
V pípad

neoprávn ného nakládání s osobními údaji by mohla doteným osobám vzniknout škoda,

pípadn

jiná újma, které se tyto osoby mohou domáhat obanskoprávní cestou. Zneužití poskytnutých

osobních údaj by dle míry intenzity mohlo mít i trestn právní d sledky.

JUDr. Tomáš Elis
tajemník Magistrátu m sta Opavy

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz
Úední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zaveno, ST: 8-11 12-17, T: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
I: 00300535, DI: CZ00300535, .ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), .ú.: 19-1842619349/0800 (píjmový)
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