
Základní poučení o zpracovávání osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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)  

1) Správce: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, IČ: 62161521 (dále jen VZMB) 

2) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti VZMB (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci 

VZMB) je VZMB přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne VZMB ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané 

z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon. 

3) Při zpracování osobních údajů u VZMB nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, 

jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 

 4) Osobní údaje jsou u VZMB zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou 

osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem Veřejné zeleně města Brna, 

příspěvkové organizace. 

 5) Pokud jsou u VZMB zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo: 

a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů, 

b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní zpracovávané údaje u VZMB jsou nepřesné), 

d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste VZMB poskytl/a, 

g. podat stížnost u dozorového orgánu. 

 6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 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). 

 7) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena 

zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

 

 

 

 



Informace o zpracovávání osobních údajů dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 

 

Účel zpracování kategorie osobních údajů 

kategorie                        

subjektu údajů 

kategorie 

příjemců doba uchování 
Pracovně-právní a mzdové záležitosti zaměstnanců  v 

souladu s ustanovením: - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, - zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, - zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

adresní a identifikační údaje, popisné údaje,                         

údaje o jiné osobě zaměstnanci 

správce osobních 

údajů, Česká 

správa sociálního 

zabezpečení, 

zdravotní 

pojišťovny, ÚP, 

smluvní lékař 

pers.: po dobu 

trvání pracovního 

poměru a 30 let po 

jeho ukončení 

mzdy: po dobu 

trvání pracovního 

poměru a 30 let po 

jeho ukončení 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v souladu se: - 

zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení, datum narození, adresa bydliště zaměstnanci 

správce osobních 

údajů, školící 

organizace 5 let 

Zajišťování vzdělávání zaměstnanců: - zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení, titul, datum narození, adresa místa 

trvalého pobytu, pracovní zařazení zaměstnanci 

správce osobních 

údajů, vzdělávací 

instituce 10 let 

Vedení spisové služby podle zákona č 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení, adresa trvalého bydliště (adresa 

pro doručování) kontaktní spojení: e-mail 

odesílatelé a adresáti 

pošty účastníci řízení 

správce osobních 

údajů 5 let 

Pronájem nebytových prostor, parků, zařízení v souladu se 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení, datum narození (příp. rodné číslo), 

adresa místa trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro doručování, kontaktní 

spojení: e-mail, telefon smluvní strany 

správce osobních 

údajů 10 let 

Vyřizování stížností a podnětů  

adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo 

adresa bydliště a adresa pro doručování, 

kontaktní spojení další údaje zpracovávané 

v souladu s platnou právní úpravou 

stěžovatel, osoby 

dotčené podnětem 

správce osobních 

údajů dle obsahu 

stížnosti či 

podnětu 3 roky po vyřízení 

Vyřizování žádostí  

adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo 

adresa bydliště a adresa pro doručování, e-

mail 

žadatelé, příp. jejich 

zástupci žadatel 5 let po vyřízení 

Investiční činnost v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo 

adresa bydliště a adresa pro doručování, 

další údaje: bankovní spojení fyzické osoba - zájemci 

správce osobních 

údajů 10 let 

 


