
Informační memorandum – GDPR  
Smyslem tohoto Informačního memoranda je poskytnout vám informace zejména o tom, jaké osobní 
údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je 
využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které 
zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.  

LT Brumov v postavení správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu, v míře a za 
účelem uvedeným v záznamech činností. Na správce osobních údajů a pověřence je možno se 
obracet za účelem uplatnění níže uvedených práv dle těchto kontaktních údajů: 

Správce osobních údajů: Lukáš Klouba, mail - info@brumov.org 
Kontakty na pověřence: Petra Kappelová, mail - kappelpetra@seznam.cz 
                                            Renata Kloubová, mail - info@brumov.org 

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů, zpřístupňuje příspěvková organizace na konci tohoto memoranda informace o účelu 
zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu 
údajů a době uschování zpracovávaných osobních údajů. V souladu s tímto nařízením jsou osobní 
údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.  

Osoby, jejichž osobní údaje příspěvková organizace zpracovává, mají podle Obecného nařízení 
následující práva týkající se informací a přístupu k osobním údajům:  

Právo na přístup k osobním údajům  
Dle čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo 
získat od správce osobních údajů: a) potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, b) informace o účelech 
zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou 
zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo 
výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést 
námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných 
informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází 
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo 
EU, c) v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.  

Právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů  
Dle čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude 
správce osobních údajů zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých 
osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-
li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena 
bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.  

Právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny  
Dle čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud 
správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce 
osobních údajů má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu 
osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt 
údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může kontaktovat správce osobních údajů 
nebo pověřence.  



Právo na omezení zpracování osobních údajů  
Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud 
bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti 
jejich zpracování. Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce osobních 
údajů v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.  

Právo vznést námitku je-li zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů správce  
Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z 
důvodu oprávněného zájmu správce osobních údajů.  

V případě, že správce osobních údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro 
zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce osobních 
údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.  

Právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu  
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů  
V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů dle čl. 
6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, máte právo udělený souhlas kdykoliv 
odvolat, a to u správce osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv po 
25. 5. 2018 odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, 
a to písemně u správce osobních údajů.  

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování  
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej 
obdobným způsobem významně dotklo. Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované 
rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.  

Celý text Obecného nařízení EU č. 2016/679 je dostupný na adrese:  

http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en  

V Tišnově, dne 25. května 2018  

Údaje: 
Zpracovávaný údaj Důvod schraňování 
Jméno a příjmení, rodné číslo, 
bydliště 

Identifikace osoby, pojištění, data pro poskytovatele ubytování 

Emailová adresa, telefon Komunikace v případě potíží či jiných urgentních situacích 
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