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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
v rámci procesu nominace na udělení čestného občanství a Ceny Prahy 1  

Městská část Praha 1 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů  

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),  

(dále jen GDPR), a v souladu se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

Městská část Praha 1, jako správce osobních údajů (dále jen Správce), zpracovává osobní údaje fyzických osob, které 

poskytl občan, pro splnění úkolu při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, ve smyslu čl. 6 odst.  

1 písm. e) GDPR, a to nejvýše v rozsahu: 

 jméno (příp. jména) a příjmení, tituly a hodnosti 

 povolání  

 telefonní číslo, 

 e-mailová adresa. 
 
Účelem zpracování osobních údajů je: 

 komunikace se zainteresovanými občany za účelem vytvoření podnětu k udělení Ceny Prahy 1 nebo 
čestného občanství Prahy 1 

 jednání Komise pro občanské záležitosti 
 
Doba zpracování osobních údajů:  

 Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu – k udělení 
čestného občanství nebo Ceny Prahy 1 ( nejdéle do 31. 12. 2019), následně po dobu stanovenou Spisovým 
řádem úřadu. Po uplynutí doby stanovené Spisovým řádem budou osobní údaje zlikvidovány. 
 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem v listinné i elektronické podobě.  

Poskytnuté osobní údaje nejsou zveřejňovány a nejsou předávány třetím osobám. 

K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které je potřebují využívat při plnění povinností příslušné agendy  

nebo jimž jsou zpřístupněny v souladu s právním důvodem zpracování osobních údajů, a to v nezbytném rozsahu. 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony  

či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů fyzických osob. 

Souhrnné informace o Správci, o zpracování osobních údajů, o právech fyzických osob a další informace naleznete  

na internetových stránkách městské části, tj. www.praha1.cz, pod záložkou Úřad, Informace o zpracování osobních 

údajů. (https://www.praha1.cz/urad/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/). Listinná podoba základní informace  

o zpracování osobních údajů je též k dispozici na oddělení služeb a informací v přízemí hlavní budovy úřadu. 

Svá práva a požadavky uplatňujte písemně u pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete  

na internetových stránkách městské části. 

 


