
Informace pro zmocnitele zástupce veřejnosti a signatáře petice – ochrana osobních údajů 

 

Ing.  arch.  Jakub  Holas,  bytem Moravanská  159/86,  619  00,  Brno  (dále  jen  „Správce“)  se  jakožto  správce 
osobních údajů, které mu budou na základě udělení zmocnění pro zástupce veřejnosti dle stavebního zákona 
a podpisu petice dle petičního zákona poskytnuty, popř. souhlasu u vizuální podoby, bude tyto osobní údaje 
zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES,  kdy  Správce  zároveň  informuje  subjekt  osobních  údajů 
následovně: 

Správce osobních údajů 

Ing. arch. Jakub Holas 

Moravanská 159/86, 619 00 Brno 

jakub.holas@gmail.com 

 

Právní základ pro zpracování 

Osobní  údaje  Správce  shromažďuje,  protože  tak  vyžadují  příslušné  zákony,  a  to  zákon  č.  183/2006  Sb.,  o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

Osobní  údaj  ‐  vizuální  podoba  (pouze  v případě  fotografií  či  audiovizuálního  záznamu  z podpisování  či  ze 
souvisejících  aktivit)  je  zpracováván  na  základě  souhlasu  subjektu  údajů.  Podpisem  zmocnění  udělujete 
souhlas Správci se zpracováním tohoto osobního údaje. 

 

Účel zpracování 

 zmocnění zástupce veřejnosti  

 k  podání  námitky  na  základě  věcně  shodné  připomínky  a  k  projednání  této  námitky  podle  tohoto 
zákona, 

 k podání petice a k jejímu projednání s adresáty petice 

 k prezentaci/medializaci  výše  uvedeného  (pouze  v případě  fotografií  či  audiovizuálního  záznamu 
z podpisování či ze souvisejících aktivit) 

 

Zpracovávané osobní údaje 

 jméno, příjmení, trvalé bydliště, podpis  
Subjekt  osobních  údajů  nemá  povinnost  výše  uvedené  osobní  údaje  poskytnout,  přičemž  důsledkem 
neposkytnutí však je, že neprovede zmocnění zástupce veřejnosti a nepodpoří podpisem petici.  

 jméno, příjmení pro účely zveřejnění podpory u veřejně známé osobnosti 

 vizuální podoba (pouze v případě fotografií či audiovizuálního záznamu z podpisování či ze souvisejících 
aktivit) 
Subjekt  osobních  údajů  nemá  povinnost  tyto  výše  uvedené  osobní  údaje  poskytnout,  přičemž 
důsledkem neposkytnutí je, že nebude prezentován veřejně.  

 

Příjemci osobních údajů 

V rámci výkonu práv a povinností zástupce veřejnosti, resp. podání petice mohou být příslušné osobní údaje 
pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny různým příslušným subjektům, a to 
zejména: 



 orgánům  státní  správy  a  samosprávy  [především  Úřadu Městské  části  Brno‐jih,  zastupitelstvu  a  radě 
Městské části Brno‐jih, zastupitelstvu a radě Statutárního města Brna, Magistrátu města Brna, Kanceláři 
architekta  města,  soudním  orgánům  a  dalším  orgánům,  které  mají  kompetence  se  k  věcně  shodné 
připomínce  a  k  projednání  navazující  námitky  nebo  k petici  jakkoli  (spolu)rozhodovat  nebo  se 
vyjadřovat] 

 poskytovatelé  poštovních  (včetně  e‐mailových)  a  kurýrních  služeb  (zejména  v případě,  že  se  subjekt 
osobních údajů obrátí na Správce písemně) 

 média, veřejnost (pouze v případě fotografií či audiovizuálního záznamu z podpisování, popř. prezentace 
podpory veřejně známou osobností) 

Správce nemá úmysl předat osobní údaje do  třetí  země nebo mezinárodní organizaci, přičemž však obsah 
internetu apod. je dostupný i z třetích zemí. 

 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní  údaje  budou  zpracovávány  po  dobu  trvání  práv  a  povinností  z titulu  zástupce  veřejnosti k  podání 
námitky na  základě  věcně  shodné připomínky  a  k  projednání  této námitky podle  tohoto  zákona,  k podání 
petice a k jejímu projednání s adresáty petice, včetně doby pro uplatnění práv soudní cestou. Osobní údaje 
v podobě vizuální podoby a jejích projevů bude zpracováván/uchováván po nezbytnou dobu pro informování 
o dané události, min. 10 let. Po skončení dané doby s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy. 

 

Práva subjektu osobních údajů 

Právo  na  přístup  k osobním  údajům  znamená,  že  subjekt  osobních  údajů  má  právo  od  Správce  získat 
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem 
jsou zpracovávány. Subjekt osobních údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na 
jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt osobních údajů 
právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje  jinými  slovy vyjádřenou povinnost Správce  zlikvidovat osobní 
údaje, které o subjektu osobních údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt osobních 
údajů o to požádá. 

Subjekt osobních údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.  

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt osobních údajů právo kdykoli 
vznést námitku. 

Právo  na  přenositelnost  údajů  dává  subjektu  osobních  údajů možnost  získat  osobní  údaje,  které  Správci 
poskytl,  v běžném  a  strojově  čitelném  formátu.  Tyto  údaje  může  následně  předat  jinému  Správci,  nebo 
pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou. 

Právo kdykoli  odvolat  souhlas  se  zpracováním osobních údajů  se  uplatní  u podobizny a projevů osobnosti 
subjektu  osobních  údajů,  u  zbytku  se  neuplatní,  jelikož  osobní  údaje  jsou  zpracovávány  z  důvodu  plnění 
zákona,  nikoli  na  základě  souhlasu  se  zpracováním.  Souhlas  lze  odvolat  jakýmkoliv  způsobem,  prokazující 
jeho doručení Správci (např. e‐mailem formou prostého sdělení, a to na adresu: jakub.holas@gmail.com). 

V  případě,  že  bude  subjekt  osobních  údajů  jakkoli  nespokojen  se  zpracováním  svých  osobních  údajů 
prováděné, může podat stížnost přímo Správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Více  informací  o  právech  subjektu  údajů  je  k  dispozici  na  internetových  stránkách  Úřadu  pro  ochranu 
osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6‐prava‐subjektu‐udaj/d‐27276) 

 


