
Město Čáslav 
nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

 

Postup pro naplnění práv subjektu údajů dle Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR) 

 

Město Čáslav (dále jen „Město“), jako Správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických 

osobách (subjektech údajů) na základě zákonné povinnosti, případně jiných právních titulů. 

Každý občan (fyzická osoba) se může na Město obrátit s žádostí o sdělení, zda o ní Město zpracovává 

osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být 

Městem zpoplatněny. 

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), má subjekt údajů právo, v relevantních případech a do míry přípustné podle 

platného zákona, obracet se na Město za účelem uplatnění práva: 

▪ na přístup k osobním údajům,  

▪ na opravu nebo aktualizaci osobních údajů, 

▪ na výmaz osobních údajů,  

▪ na omezení zpracování osobních údajů,  

▪ na přenositelnost osobních údajů,  

▪ vznést námitku proti zpracování osobních údajů,  

▪ na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Město každou žádost o uplatnění některého 

práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.  

 

K uplatnění výše uvedených práv je možné se na Město obracet prostřednictvím: 

▪ písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem (vyplývá z povinnosti řádně ověřit totožnost 

žadatele) doručené poštou do podatelny Města - MÚ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 

1, 286 01 Čáslav anebo osobně s platným průkazem totožnosti tamtéž 

▪ datové schránky, ID DS ffnbe7e 

▪ emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adrese podatelna@meucaslav.cz 

▪ pověřence pro ochranu osobních údajů Města Čáslavi 

 

Kontakt na pověřence:  

Bc. Martina Milá  

Městský úřad Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav (2. patro) 

Tel.: 327 300 219, mob.: 602 378 777 e-mail: poverenec@meucaslav.cz nebo mila@meucaslav.cz 

 

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na Město obracet také v případě údajů 

zpracovávaných na základě jimi uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat. 
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