Obec Jiřetín pod Bukovou
Vnitřní předpis č. 1/2018
Směrnice pro nakládání s osobními údaji
1. Úvodní ustanovení
a. Tato směrnice upravuje postup při zpracování a ochraně osobních
údajů zpracovávaných v podmínkách Obecního úřadu Jiřetín pod
Bukovou (dále jen Obec nebo Úřad) jako orgánu územní samosprávy
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
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 - GDPR).
b. Směrnice je závazná pro zaměstnance Obce zařazenými do Úřadu
zpracovávající osobní údaje.
2. Osobní údaje
a. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“);
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
osoby;
b. Zvláštní kategorií jsou osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém
původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém
přesvědčení nebo členství v odborech. Dále rovněž údaje genetické,
biometrické a údaje o zdravotním stavu, sexuálním životě nebo
sexuální orientaci subjektu údajů.

3. Pověřené osoby
a. Pověřenými osobami, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje,
jsou úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do Úřadu, pokud tyto
údaje potřebují k zajištění výkonu agendy nebo činnosti v souladu
s náplní práce, a zaměstnanci, kteří zabezpečují informační systémy
pro zpracování osobních údajů.
4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
a. Funkci pověřence vykonává Město Tanvald na základě smlouvy.
b. Spolupracuje při ochraně osobních údajů v písemnostech a na
technických nosičích informací,

c. sleduje zpracovávání osobních údajů a ve spolupráci s pověřenými
osobami řeší případné změny v postupech zpracování osobních údajů,
d. provádí kontroly dodržování postupů při zpracovávání a uchovávání
osobních údajů
e. dle potřeby projednává dodržování této směrnice se starostou Obce
f. pověřen osoby ho bezodkladně informují o nových skutečnostech, které
by mohly mít vliv na zpracovávání osobních
5. Bezpečnost informací
a. Organizační zabezpečení
i. Přístupová práva jsou přidělována, na základě pracovního
zařazení každého ze zaměstnanců, externím správcem sítě.
ii. Pověřené osoby:
1. nesmí sami instalovat žádné programy či aktualizace,
vždy musí požádat o instalaci správce sítě
2. musí zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních
údajích i o způsobu jejich zabezpečení;
3. nesmí tyto osobní údaje zneužít ve prospěch svůj ani
třetích osob;
6. Fyzická bezpečnost
a. Zabezpečení písemností a záznamových médií obsahujících
osobní údaje
i. Písemnosti, které obsahují osobní údaje, musí být zabezpečeny
v uzamčených skříních, popř. na jiných místech, kde je možno
zajistit jejich fyzickou ochranu. Toto ustanovení se vztahuje i na
digitální záznamová média a kopie písemností obsahující osobní
údaje.
b. Zabezpečení osobních údajů na technických nosičích informací
i. Osobní údaje, která jsou uloženy na technických nosičích
(osobní počítač, notebook, tablet, smartphone apod.) musí být
zabezpečeny před volným přístupem neoprávněných osob, před
změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jiným
neoprávněným zpracováním, jakož i jiným zneužitím.
7. Za plnění uvedených povinností jsou odpovědny pověřené osoby.
Spolupracují při tom s DPO a se správcem sítě. Povinnosti pověřených osob
platí i po skončení pracovního poměru u Obce;

8. Kontrola dodržování ustanovení směrnice
a. Starosta Obce zajistí seznámení všech pověřených osob následnou
kontrolu plnění povinností vyplývajících z ustanovení této Směrnice
.

9. Revize směrnice
a. Revize Směrnice pro nakládání s osobními údaji je provedena v
případě potřeby, minimálně však jednou za dva roky.
10. Účinnost směrnice
a. Směrnice pro nakládání s osobními údaji nabývá účinnosti a platnosti
dnem vydání.
V Jiřetíně pod Bukovou dne 27.6.2018

ing. Josef Kucin
starosta

