INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
navrhovatelů projektů, tazatelů a hlasujících v rámci participativního rozpočtu
Město Cheb tímto v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů informuje navrhovatele
projektů, tazatele a hlasující v rámci participativního rozpočtu města a tazatele, jakožto subjekty
údajů, o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to
v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města.
1.
Na koho se můžete obrátit?
Správce osobních údajů: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČO:00253979,
Tel. č.: 354 440 111, E-mail:podatelna@cheb.cz, ID datové schránky: a8gbnyc.
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů: Tel. č. 354440111, E-mail: poverenec@cheb.cz.
2.

Kdo je to subjekt údajů?

Subjektem osobních údajů jsou navrhovatelé projektů, tazatelé a hlasující v rámci participativního rozpočtu
města Chebu (fyzické osoby).
3.

Za jakým účelem údaje zpracováváme?

Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního
rozpočtu.
Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
- identifikovat navrhovatele, sumarizovat návrhy projektů a předávat podklady pro pracovní skupinu
k participativnímu rozpočtu, radě města a zastupitelstvu města,
- zajišťovat komunikaci a kooperaci mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednávání a
vyhodnocení návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města,
- prezentovat návrh projektu na veřejném setkání.
Zpracování je založeno na právním základu spočívajícím ve splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (čl. 6 odst. 1 písm. b), e) obecného nařízení o
ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR)).
4.

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
Navrhovatel:
- identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště),
- kontaktní údaje (telefon, email)
- ostatní (věk pro splnění podmínky předložení návrhu).
Tazatel:
- identifikační údaje (jméno, příjmení),
- kontaktní údaje (telefon, email).
Hlasující:
- kontaktní údaje – telefonní číslo (princip 1 telefonní číslo = 1 hlas)
5.

Jakým příjemcům osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, ale pouze v rámci projektu participativního
rozpočtu - Mega nápady. Osobní údaje jsou předávány pouze v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých
bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů. V souvislosti s poskytováním služby webových stránek
Mega nápady se do pozice zpracovatele osobních údajů správce dostává společnost Agora CE, o.p.s. (IČO
27885348).
Správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí.

Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení budou uvedeny u hodnocení a prezentace nápadů. Osobní údaje v
rozsahu: jméno a příjmení budou uvedené při přidání komentáře k nápadům na webových stránkách.
6.
Jak dlouho údaje držíme?
Dle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme dokumenty
obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se
spisovým a skartačním plánem, max. 5 let v případě návrhů projektů. V ostatních případech do 24 měsíců od
vyhlášení vítězného projektu Vaše osobní údaje odstraníme/budou odstraněny.
7.

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení
zpracování, právo přenositelnosti osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost
u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Vaše požadavky budou
posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení na ochranu osobních údajů
a souvisejících právních předpisů. Více o způsobu podání žádosti a náležitostech žádosti najdete na webových
stránkách města v sekci Osobní údaje.
8.

Jak s údaji pracujeme?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování
osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.
Město přijalo vhodná technická a organizační opatření, aby Vaše data dostatečně chránilo a standardně se
zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné. Zaměstnanci,
členové orgánů a pracovních skupin města jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

