
Pro komunikační systém Mobilní rozhlas jako  správce osobních údajů obec ŽĎÁR , IČO: 00238945, se 

sídlem obecního úřadu Žďár-Břehy 20. bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu : 

telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání krizových zpráv a informačních zpráv o dění 

v obci Žďár. 

Vaše osobní údaje budou předány provozovateli komunikačního systému Mobilní Rozhlas, kterým je 

k datu poskytnutí tohoto Souhlasu MUNIPOLIS s. IČ 29 198 950, se sídlem Londýnské náměstí 866/4, 

639 00 Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů tedy bude Vaše osobní údaje pro 

správce osobních údajů používat.  

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního 

stému Mobilní Rozhlas (systém je obcím Poskytován na základě smlouvy). Poskytnutí buď telefonního 

čísla nebo e-mailové adresy je povinné. 

 

Obecné informace : 

• Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Luděk Galbavý LL.M, mobil : 

+420 602239174, e-mail : galbavy@sbou.cz. 

 

• Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu 

zapojení obce do komunikačního systému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto 

souhlasu.  

 

• Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo 

zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; 

pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím. 

 

• Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné.  

S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů. 

 

• Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech .  

 

• Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech. 

 

• Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena 

zákonnost zpracování před tímto odvoláním. 

 

• Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7., pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají 

Vaše  údaje neoprávněné či jinak porušují Vaše práva. 

 

• Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v tomto 

dokumentu výše. 
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