Příloha č. 7 k žádosti o dotaci

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor životního prostředí a zemědělství
č.j. MMFM ………………………
zpracoval: Ing. Blanka Kalenská, referent

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ
Správce:
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Subjekt údajů:
Jméno, příjmení/název: .…………………………………………………………………..…………………………………
datum narození/IČ: …………………………………………………………………………………..……………………….
místo trvalého pobytu/sídlo: …………………………………………………………………………….…………………

Správce informuje a poučuje subjekt údajů ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) (dále též „GDPR“) o tom, že:
1) Poskytnutí uvedených osobních údajů vyžaduje ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je nutné pro
plnění smlouvy o poskytnutí dotace; bez jejich poskytnutí nelze žádost subjektu údajů
o poskytnutí dotace projednat a v případě rozhodnutí Zastupitelstva města Frýdku-Místku
o poskytnutí dotace uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.
2) Osobní údaje budou zpracovány pouze ve výše uvedeném rozsahu.
3) Účelem zpracování uvedených osobních údajů je projednání žádosti o poskytnutí dotace
z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro
rok 2022“ u statutárního města Frýdek-Místek a vyhotovení veřejnoprávní smlouvy.
4) Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu trvání smlouvy o dotaci a dále po dobu
stanovenou právními předpisy, kterými je správce povinen se řídit při skartaci svých
dokumentů.
5) Správce upozorňuje subjekt údajů, že v souladu s ust. § 8b zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je správce povinen
poskytnout a zveřejnit osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky, a to v tomto
rozsahu: jméno, příjmení (název), rok narození (IČ), obec, kde má příjemce trvalý pobyt
(sídlo), výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. U dotací nad 50 000,- Kč
je správce povinen smlouvu zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu)
v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
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6) Zpracovávat osobní údaje budou zaměstnanci správce zařazení do Magistrátu města FrýdkuMístku v souladu s jejich pracovní náplní, a to následujícím způsobem: v písemné podobě
a počítačem.
7) Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám a do třetích zemí. Mohou být zpřístupněny
pouze orgánům činným v trestním řízení, soudům a jiným institucím v souladu s příslušnými
právními předpisy.
8) Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15
GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17,
popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále má subjekt údajů právo na
přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21
GDPR.
9) Ze strany správce údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně
profilování ve smyslu č. 22 GDPR.
10) Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
11) Pověřencem pro ochranu osobních údajů u správce je Ing. Jarmila Klusová, tel. 558 609 129,
email: klusova.jarmila@frydekmistek.cz; kontakty jsou uvedeny na stránkách správce:
www.frydekmistek.cz

Ve Frýdku-Místku dne …………………….

.........................................................................................
Jméno, příjmení, podpis1

1

Podpis nemusí být úředně ověřen
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