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Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

č. ú.: 1905609309/0800 

IČ: 00303461 

www.sumperk.cz 

posta@sumperk.cz 

ID datové schránky: 8bqb4gk 

Informační povinnost 

V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 

„GDPR“), zpřístupňuje níţe uvedený správce osobních údajů (dále jen „správce“), informace o účelu zpracování 

osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování 

osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s níţe uvedeným účelem. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje 

uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.  

1. Správce osobních údajů: 

Město Šumperk 

sídlo: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

email: posta@sumperk.cz  

datová schránka: 8bqb4gk 

tel: 583 388 111 

IČO: 00303461 

2. Kontakty na pověřence: 

e-mail: poverenec@sumperk.cz  

3. Účely zpracování 

Město Šumperk jako správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje za účelem: 

 plnění povinností v přenesené působnosti dle krizového zákona a vodního zákona a jeho prováděcích předpisů,  

 provádění opatření spojených s ochrannou před povodněmi (adresa + vztah k nemovitosti), 

 nastavení  systému včasného varování, informování a vyrozumívání občanů (jméno, příjmení, titul, rok narození). 

4. Zákonnost zpracování 

Osobní údaje jsou zpracovávány pro uvedené účely v souladu s příslušnými právními předpisy – zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) - HLAVA IX - ochrana před povodněmi, zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 

odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a ve 

veřejném zájmu. 

5. Kategorie příjemců osobních údajů 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci 

uloţena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním. 

6. Doba uloţení 

 Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je pro uvedený účel potřebná, v tomto případě po 

dobu platnosti povodňového plánu města Šumperka.  

 V případě uplynutí této doby jsou osobní údaje dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním 

plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Informace o právech subjektu údajů 

Subjekt údajů má právo: 

 na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

 na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR) 

 na výmaz (čl. 17 GDPR) 

 na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 

 na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

 vznést námitku (čl. 21 GDPR) 

 podat stíţnost (čl. 77 GDPR) 

 na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR) 

 nebýt předmětem automatizovaného rozhodování 

Ţádost k uplatnění Vašich práv můţete doručit osobně, prostřednictvím poštovní sluţby či na podatelnu správce (viz výše), 

nebo elektronicky způsobem uvedeným na webových stránkách správce 

https://www.sumperk.cz/cs/obcan/podatelny/elektronicka-podatelna.html 

8. Automatizované rozhodování 

Správce osobních údajů neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro 

subjekty údajů. 

Nařízení je ke staţení na adrese: 

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

Občan svým podpisem stvrzuje, ţe byl informován o zpracování jeho osobních údajů za účelem uvedeným výše. 

 

Datum: 

Jméno, příjmení:           Podpis: 

mailto:posta@sumperk.cz
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část obce:      č.p.  katastr:  
Adresa nemovitosti:   
Parcelní číslo:  |  stavební |  pozemková
Druh nemovitosti:                              (počet bytů: )

Kontaktní osoby:

Evakuace domácích zvířat

Počty osob bydlících v nemovitosti:
 osob z toho požadavek na ubytování

děti   
dospělí   
osob starších   
CELKEM:   

z toho imobilních:   

Činnost při zabezpečovacích pracích:
Odhadněte v hodinách časovou náročnost jednotlivých činností a uveďte kolik osob, případně která
osoba ji bude zajišťovat.

Požadavek na pomoc
nehodící se škrtněte
hasiči, vybraní spoluobčané: ANO -  NE
věcná pomoc (např. strojní): ANO -  NE

Sběrný formulář povodňového plánu nemovitosti

Kontakty uvádějte v pořadí, ve kterém si přejete být obesíláni.

Příjmení Jméno Titul Rok
narození Adresa Vztah k

nemovitosti

Telefon:
Email:

Telefon:
Email:

Telefon:
Email:

Druh: Počet: Druh: Počet:

Druh: Počet: Druh: Počet:


