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Magistrát města Frýdku-Místku 

odbor životního prostředí a zemědělství   

č.j. MMFM ………………………/2018 

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 a příjmení:   ……………………………………………………………………………………………………… 

trvale bytem:    ……………………………………………………………………………………………………… 

datum narození:   ……………………………………………………………………………………………………… 

Správce informuje a poučuje subjekt údajů ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o tom, že: 

1) Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné. 

2) Osobní údaje budou zpracovány 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 2018“ 

u statutárního města Frýdek-Místek, vyhotovení veřejnoprávní smlouvy a zveřejnění 

identifikačních údajů (zejména jména, příjmení a trvalého pobytu) o příjemci dotace a výše 

dotace. 

4) Zpracovávat osobní údaje budou zaměstnanci správce zařazení do Magistrátu města Frýdku-

Místku v souladu s jejich pracovní náplní, a to následujícím způsobem: v písemné podobě 

a počítačem.  

5) Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze orgánům činným v trestním řízení, soudům, 

zaměstnancům správce v souladu s obsahem jejich pracovní náplně. 

6) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen 

tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace 

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

7) Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel (subjekt, který 

na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona) 

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
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života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné 

s ohledem na účel jejich zpracování, může 

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat 

o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 Vedle toho má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

8) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, 

postupuje se při uplatňování jejího nároku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, např. dle § 82. 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne ……………………. 

 

 

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

 

                                                 
1 Podpis nemusí být úředně ověřen 


