
Souhlas se zpracováním osobních údajů při využívání MOBILNÍHO ROZHLASU 

(tj. produktu MUNIPOLIS, reprezentovaného stránkami www.munipolis.cz) 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Souhlas“) 

Souhlas je udělován Správci údajů: obec Lazinov, se sídlem Lazinov 121, Křetín, IČ 43420613 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:   e-mail: obec@lazinov.cz 

Subjekt osobních údajů (dále jen „Subjekt údajů“ nebo „konečný příjemce“) tímto uděluje Souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů (dále jen „OÚ“) při používání produktu MUNIPOLIS (www.munipolis.cz) 

dle rozsahu uvedeného níže. 

Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj Souhlas odvolat zasláním e-mailu/datové zprávy či písemně na adresu 

Správce, případně pomocí voleb v produktu MUNIPOLIS. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování vycházející z tohoto Souhlasu do jeho odvolání. Odvolání Souhlasu může mít za následek 

nedostupnost služeb či zrušení vašeho účtu v rámci produktu MUNIPOLIS. 

Subjekt údajů je oprávněn realizovat svá práva plynoucí z obecného nařízení GDPR, která jsou popsána např. 

zde: www.mvcr.cz/gdpr/clanek/prava-subjektu-udaju.aspx. 

Účel zpracování 

 Správa požadavků subjektu údajů. 

 Potvrzení způsobilosti přístupu k produktu a obsahu. 

 Komunikace se subjektem údajů, sdělování zpráv a informací, které by mohly subjekt údajů zajímat. 

 Poskytování lokálních služeb, kulturních a sociálních potřeb, které jsou založeny na GPS poloze subjektu 

údajů nebo dle uživatelské volby. 

Zpracovávané osobní údaje 

povinné:  číslo mobilního telefonu (bez něj nelze službu využívat) 

volitelné: jméno; příjmení; e-mailová adresa; pohlaví; rok narození; název ulice, číslo popisné; název obce; 

token; statusy požadavků; jazykové nastavení; typ zařízení mobilního telefonu; vztah ke Správci údajů, zájmové 

skupiny  (oblasti); FB token; evidence polohy (GPS, datum a čas); fotografie (např. výmolů, černých skládek). 

Doba zpracování 

Po dobu aktivního účtu, plus po dobu: 

  trvání jakékoli příslušné promlčecí lhůty (tj. jakéhokoli období, během něhož by jakákoli osoba mohla proti 

nám uplatnit právní nárok v souvislosti s vašimi Osobními údaji, nebo by jakýkoli orgán mohl zahájit 

správní či jiné řízení, pro které by vaše Osobní údaje mohly být relevantní); a 

 dalších dvou měsíců po uplynutí takové promlčecí lhůty (abychom v případě, že nějaká osoba uplatní nárok 

ke konci promlčecí lhůty, měli k dispozici přiměřenou dobu pro identifikaci Osobních údajů, kterých se 

nárok týká, nebo v případě, že jakýkoli orgán zahájí řízení, abychom ještě měli v držení příslušnou 

dokumentaci), a  

 další potřebnou dobu, jaká je nezbytná, pokud budou vzneseny jakékoli relevantní právní nároky nebo 

uplatněn jiný právní postup. 

Přístup k osobním údajům  

Souhlas (stejně jako jeho rozsah) je současně udělen pro Správce údajů a dále pro zpracovatele a další příjemce 

OÚ uvedené v dokumentu na adrese: www.munipolis.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju. 

OÚ Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům 

výše uvedených subjektů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností. 

 

Subjekt údajů dále prohlašuje, že Souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a svobodně. 

http://www.munipolis.cz/
http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/prava-subjektu-udaju.aspx
http://www.munipolis.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

