Právo subjektu údajů k přístupu k osobním údajům dle Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)
V návaznosti na článek 15 a další Nařízení má fyzická osoba, která je subjektem údajů a dosáhla věku
18 let, právo získat informace o osobních údajích, které jsou o její osobě zpracovávány městem
Nymburk. Jedná se konkrétně o právo:
 na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)
 na opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16 Nařízení)
 na výmaz, tzv. právo být zapomenut (čl. 17 Nařízení)
 na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení)
 na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)
 vznést námitku (čl. 21 Nařízení)
a to včetně navazujících práv, jejichž rozsah je dán uvedeným Nařízením.
V rámci města Nymburk je agendou pro vyřizování práv oprávněných subjektů údajů pověřena:
Ing. Judita Urbanová
Tel. 325 501 422
judita.urbanova@meu-nbk.cz
Informace pro uplatnění práva k přístupu k osobním údajům:
1. Žádost – formulář není stanoven. Z obsahu písemnosti musí být zřejmé, že se jedná
o uplatnění práv ve vztahu k Nařízení a k městu Nymburk. V žádosti musí být uvedeny
minimálně tyto údaje, které budou jasně a nezpochybnitelně čitelné: jméno, příjmení,
adresa trvalého pobytu, datum narození.
2. Žadatel musí být jednoznačně identifikován, konkrétně:
- podáním prostřednictvím datové schránky - datová schránka města: 86abcbd
- podáním žádosti prostřednictvím elektronické podatelny mail@meu-nbk.cz podepsané
uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu subjektu
údajů
- při osobním podání prostřednictvím podatelny umístěné na adrese: Náměstí
Přemyslovců čp. 163, 288 02 Nymburk, kde bude žadatel ztotožněn dle jeho občanského
průkazu, kdy budou zaznamenány údaje v požadovaném rozsahu, tj. jméno, příjemní,
adresa trvalého pobytu a datum narození.
3. Poplatek
Není stanoven. V případě, kdy správce osobních údajů vyhodnotí, že žádosti jsou zjevně
nedůvodné či nepřiměřené, může být uložen přiměřený poplatek, nebo správce žádosti
nevyhoví.
4. Lhůta pro vyřízení
Nařízení stanoví lhůtu do 30 dnů od podání žádosti. Lhůtu je možné ve výjimečných
případech prodloužit o dva měsíce; žadatel bude o prodloužení i o souvisejících důvodech
informován.

