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Informace pro subjekty osobních údajů 
 
 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jenom „ÚDHPSH“) 
jako správce osobních údajů dbá na ochranu osobních údajů a chrání tyto údaje v souladu  
s transparentností, etickými informačními postupy a obecně závaznými právními předpisy na ochranu 
osobních údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
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) (dále jen „GDPR“). 
  
 
Informace o správci osobních údajů: 
 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
Kounicova 688/26, Brno 602 00 
IČO: 05553466 
 
V případě žádosti ve věcech osobních údajů se obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů 
ÚDHPSH nebo na podatelnu ÚDHPSH  

1. Elektronicky, e-mailové adresy: 

• pověřenec pro ochranu osobních údajů ÚDHPSH: dpo@udhpsh.cz;  

• podatelna ÚDHPSH: podatelna@udhpsh.cz. 
2. Datovou schránkou: ID datové schránky: psn9irb. 
3. Osobně nebo písemně na adrese: ÚDHPSH, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 602 00. 

 
 
Zásady pro příjem žádostí:  
1) Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci subjektu údajů (ztotožnění). 

Žádost lze podat: 
a) datovou schránkou - u žádosti podané datovou schránkou bude žádost podepsaná uznávaným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu subjektu údajů;  
b) elektronicky -  emailem na adresy uvedené výše;  
c) písemně - žádost bude opatřená úředně ověřeným podpisem subjektu údajů, a podaná 

prostřednictvím podatelny ÚDHPSH; 
d) osobně - po ověření totožnosti žadatele (předložení občanského průkazu nebo obdobného 

dokladu zaručujícího ztotožnění žadatele) v podatelně ÚDHPSH. Při osobním podání žádosti 
podatelna ztotožní subjekt údajů dle dokladu totožnosti a údaje žadatele zaznamená v rozsahu 
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození. 

  
2) V případě žádosti podané e-mailem, nebo písemné žádosti podané dálkově např. prostřednictvím 

České pošty se má za to, že úkon podání žádosti učinil sám subjekt údajů a takto učiněné podání je 
vnímáno jako dostatečně ověřené. 

  
3) Z žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena ÚDHPSH, a že se žadatel domáhá uplatnění práva 

subjektu údajů podle obecných právních předpisů. 
 
 
Informace o účelech zpracování osobních údajů: 

Osobní informace zpracovává ÚDHPSH pro tyto účely. 

• plnění povinností v rámci působnosti ÚDHPSH, včetně poskytování informací; 

• plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci ÚDHPSH; 

• správa smluvních závazků;  

• zajišťování bezpečnosti (zejm. ochrana webových stránek, sítí, systémů, ochrana ÚDHPSH 
proti podvodům apod.); 

• další agenda (např. zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, vedení evidencí, 
audit, kontrola). 
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Kategorie dotčených osobních údajů: 

Mezi osobní údaje, které ÚDHPSH shromažďuje a zpracovává, patří mimo jiné: 

• adresní a identifikační údaje 

• údaje, jejichž zpracování ukládá ÚDHPSH zákonná povinnost 

• informace, které poskytuje subjekt údajů při komunikaci s ÚDHPSH. 
 

Příjemci osobních údajů: 

• dle požadavků zákona, tj. veřejné a soudní orgány, další subjekty v rozsahu vyžadovaném 
zákonem;  

• třetí strany: v případech, kdy je to přípustné podle zákona, může ÚDHPSH údaje poskytovat 
třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků. 

 
Plánována doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: 

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly 
shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem 
subjektu údajů. 

 
 
Právní základ pro zpracování osobních údajů: 

• zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 

• zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

• udělení souhlasu subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 
konkrétních účelů; 

• zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 
osoby; 

• zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

• zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě 
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu 
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

  
Informace o www stránkách (https://udhpsh.cz): 

• Při návštěvě webové stánky, může ÚDHPSH automaticky shromažďovat informace pomocí 
technologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly 
serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších 
nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje. 

• V souborech protokolů ze serverů ÚDHPSH mohou být shromažďovány informace o tom, jakým 
způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné 
název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových 
služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na 
webovou stránku, web, který navštívili před příchodem na webovou stránku ÚDHPSH, a 
webová stránka, kterou navštíví po opuštění webu ÚDHPSH, a rovněž čas strávený na webu 
ÚDHPSH.  

• Na webových stránkách může ÚDHPSH poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené 
stránky“). Propojené stránky není ÚDHPSH povinen hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá 
propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. 
Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat 
je. ÚDHPSH nenese odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a 
případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí.  

  
Souhlas s poskytnutím osobních údajů: 

Vědomým poskytnutím svých osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, 
zpracováváním a použitím poskytnutých údajů ve smyslu, jak je uvedeno v tomto dokumentu.  
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Informace o automatizovaném rozhodování, profilování, prováděné při zpracování osobních 
údajů: 

Neprovádíme automatizované rozhodování a profilování. 
 
Informace o předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci  

Osobní údaje nepředáváme do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 
  
  
Závěrečné upozornění: 
 

ÚDHPSH si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. 
Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu. 

 
Datum nabytí účinnosti tohoto dokumentu: 25.květen 2018 
 

 
 
 


