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Statutární město České Budějovice, IČ: 00244732, se sídlem Přemysla Otakara II. 1/1, České 
Budějovice, (dále též „Provozovatel“) je provozovatelem internetového portálu inBudejovice.cz, 
prostřednictvím kterého poskytuje informace a služby definované obsahem portálu (dále jen 
„Portál“) na doméně inbudejovice.cz 

POUČENÍ 

Ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“, a dále ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. (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, dále jen 
„GDPR“) : 

Správce  
Správcem osobních údajů je statutární město České Budějovice, IČ: 00244732, se sídlem nám. Přemysla 
Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice (dále jen „Správce“). Správce v rámci tohoto poučení poskytuje 
subjektu údajů informace dle ustanovení článku 13 GDPR, a to zejména totožnost a kontaktní údaje 
správce, informace o účelu zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny, o době, po kterou budou 
osobní údaje uloženy, o existenci práva požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se 
subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, o právu vznést námitku proti 
zpracování, o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 

Rozsah zpracování osobních údajů  
Zpracovávané osobní údaje jsou veškeré informace o subjektu údajů, které poskytl Správci, zejména 
jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Veškeré poskytnuté údaje jsou označovány jako 
„Osobní údaje“.  

Zásady a účel zpracování Osobních údajů  
Osobní údaje budou Správcem zpracovávány dle zásad zpracování osobních údajů v souladu s 
ustanovením čl. 5 odst. 1 GDPR ve spojení s ustanovením § 5 Zákona.  
Osobní údaje budou Správcem zpracovávány pro účely poskytování služeb informačního serveru 
inBudejovice.cz, které mimo jiné zahrnují zasílání newsletterů, kontaktování subjektu údajů při zadávání 
jím poskytnutých informací týkajících se konání jím prezentovaných akcí na uvedeném serveru, dále pro 
účely statistické a analytické. Osobní údaje jsou tedy zpracovávány na základě povinnosti k plnění 
smlouvy, resp. v případě zpracování za analytickým a statistickým účelem na základě oprávněného 
zájmu správce. 

Doba zpracování Osobních údajů  
Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány do doby ukončení akce, kterou subjekt 
údajů prostřednictvím serveru inBudejovice.cz prezentoval; resp. po dobu, po kterou chce subjekt údajů 
zasílat newslettery (čl. 5 odst. 1 písm. e) GDPR ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 písm. e) Zákona).  

Zpracování Osobních údajů  
Osobní údaje bude přijímat, shromažďovat a zpracovávat Správce. Osobní údaje mohou být zpracovány 
manuálně i automatizovaně.  

Opatření k zajištění ochrany Osobních údajů  
Správce informuje subjekt údajů, že na úrovni informačního systému, který bude Osobní údaje 
zpracovávat, bude realizováno jejich několikaúrovňové zabezpečení.  

Práva subjektu údajů 

Správce informuje subjekt údajů o jeho právu k přístupu k Osobním údajům v rozsahu § 12 Zákona ve 
spojení s čl. 15 GDPR. Zejména jej Správce informuje, že požádá-li subjekt údajů o informaci o 
zpracování Osobních údajů, je Správce povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.  
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Obsahem informace je vždy sdělení o  
(a) účelu zpracování Osobních údajů,  
(b) osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně 
veškerých dostupných informací o jejich zdroji,  
(c) povaze automatizovaného zpracování osobních údajů, 
(d) příjemci, případně kategoriích příjemců. 

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 
nezbytné na poskytnutí informace.  

Správce informuje subjekt údajů o jeho právech vymezených v § 21 Zákona ve spojení s čl. 16, 17 a 18 
GDPR, zejména jej informuje, že jestliže subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí 
zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života 
nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může  
(a) požádat Správce o vysvětlení,  
(b) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení 
opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.  

Správce informuje subjekt údajů, že je-li jeho požadavek podle předchozí věty shledán oprávněným, 
Správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce takovému požadavku, má subjekt údajů 
právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Odpovědnost 
Provozovatel ani žádný jeho zaměstnanec, správce portálu ani jeho žádný zaměstnanec nebo 
spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stánek portál, negarantuje 
správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů a není 
zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, 
ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů. Obsah je 
poskytován bez záruky jakéhokoli druhu a zcela na vlastní riziko. 

Ochrana autorských práv 

Portál je autorským dílem, a to jak jako celek tak jeho jednotlivé části. Autorská práva patří a správu 
vykonává Provozovatel. 
Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek portálu na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze 
pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, 
jiné změny, distribuce či uložení webových stránek portálu v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to 
vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení Provozovatel zakázán. 

Produkty a služby partnerů, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich 
vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení 
výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami 
příslušných vlastníků. Na webových stránkách tohoto portálu se mohou nacházet i autorská díla dalších 
osob. 

Ukončení 
Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku v 
případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení některého z ustanovení této doložky nebo 
některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za 
nevhodné či nepřijatelné. 

Vyhrazení práva na změnu 
Provozovatel si vyhrazuje právo toto Prohlášení v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny 
budou neprodleně oznámeny na této stránce. 


