Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic | Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(dále jen „souhlas“)
1. Souhlas uděluje subjekt údajů
Titul, jméno, příjmení: ………………………………………………………
Datum narození/IČO:

……………………………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………
2. Souhlas je udělován správci údajů
statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČO: 002 74 046 (dále jen
„statutární město Pardubice“)

3. Rozsah zpracování
Subjekt údajů souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany statutárního
města Pardubice a dalších smluvních zpracovatelů:
a) identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné
číslo, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého pobytu či případně též adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, místo a stát narození, státní příslušnost,
sídlo podnikání, IČO;
b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e‐mailová adresa, ID datové schránky;
c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO atd.;
d) další osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v majetkoprávní smlouvy smlouvě/dodatku či v jiných
dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;
e) osobní údaje, které vznikají v průběhu smluvního vztahu: např. plnění platebních povinností
u statutárního města Pardubic, a jsou dále zpracovávány;
f) veškeré informace seznatelné z listu vlastnictví žadatele evidovaného u příslušného katastrálního
úřadu (exekuce, zástavní práva, služebnosti, předkupní práva apod.)
g) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích
a komunikačních platformách, lokační údaje zařízení užívaného subjektem údajů, atd.;
4. Účel a doba zpracování
Subjekt údajů souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro níže uvedené účely zpracování, v níže
specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínaje dnem
ukončení posledního smluvního vztahu se statutárním městem Pardubice):
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1) hodnocení platební schopnosti subjektu osobních údajů jako žadatele o majetkoprávní vypořádání
prostřednictvím registrů dlužníků či jiných podobných registrů pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 5
let,
2) hodnocení plnění platebních povinností subjektu osobních údajů jako žadatele o majetkoprávní
vypořádání u statutárního města Pardubice pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 10 let,
3) předání osobních údajů subjektu osobních údajů jako žadatele o majetkoprávní vypořádání
do registru dle předchozích dvou odstavců (včetně údaje o datu vzniku dluhu, jeho výši a důvodu)
v případech, kdy je subjekt údajů v opakovaném prodlení s úhradou závazku trvajícího déle než 30 dní
po splatnosti a to pro rozsah zpracování a) – f)
4) zpracování odpovědi ve věci stížnosti třetí osoby ve smyslu ustanovení § 175 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, týkající se nakládání s nemovitými věcmi městem po dobu
skartační doby spisu.
5) zpracování odpovědi ve věci žádosti třetí osoby o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, týkající se nakládání s nemovitými věcmi
městem po dobu skartační doby majetkoprávního spisu.
6) zpracování návrhu majetkoprávního vypořádání uvedeného ve formuláři Žádost o pozemek, stavbu
(Druh smluvního vztahu) a projednání návrhu subjektu osobních údajů jako žadatele o majetkoprávní
vypořádání v příslušných orgánech města včetně objednání znaleckých posudků a geometrických plánů;
a včetně konzultace daného případu s daňovými poradci za účelem stanovení vzniku daňové povinnosti
při nakládání s nemovitými věcmi, a to po dobu trvání smluvního vztahu, popř. poskytnutého souhlasu,
a v případě, že výsledkem projednání návrhu subjektu osobních údajů na majetkoprávní vypořádání
není smluvní vztah, pak po dobu skartační doby spisu.
7) zpracování osobních údajů v rámci elektronické aplikace „Majetek“ po dobu trvání smluvního vztahu
popř. poskytnutého souhlasu, minimálně však po dobu skartační doby majetkoprávního spisu.

5. Subjekt údajů tímto neuděluje souhlas pro shora uvedené účely zpracování a osobní údaje:
[Je možné vyplnit příslušné číslo odstavce v čl. „Účel a doba zpracování“ a vypsat slovy příslušný osobní
údaj nebo identifikovat skupinu údajů písmeny odstavců v čl. „Rozsah zpracování“, čímž subjekt údajů
omezí rozsah tohoto souhlasu.]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Není‐li pole v předchozí větě vyplněno či uvedeno jinak, subjekt údajů uděluje souhlas pro celý rozsah
zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Subjekt údajů může
poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen,
osobně, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné materializované podobě.
Subjekt údajů tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím
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nepovinných údajů pro uvedené účely. Subjekt údajů dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným
zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby.
Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu. Statutární město Pardubice rozsah
zpracovávaných údajů po ukončení smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru
s ohledem na účely zpracování.

6. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny
zaměstnancům statutárního města Pardubice, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních
povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má statutární město Pardubice uzavřenu smlouvu
o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Subjekt
údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“),
omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost
u dozorového úřadu, a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely
zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců
pro zpřístupnění; plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není‐li ji možné určit, kritéria použitá
ke stanovení této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování pro subjekt údajů. Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené
informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinností subjektu údajů a statutárního města
Pardubice, včetně poučení o důsledcích částečného či úplného neudělení souhlasu jsou zveřejněny/
poskytnuty na stránkách www.pardubice.eu .

Subjekt údajů prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a obdržel jedno vyhotovení.

Místo a datum podpisu

Podpis
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