
Zásady zpracování osobních údajů 
v souvislosti se službami „Sencito“ 

vyhotovené v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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), v platném znění (dále jen „GDPR“). 

 

I. Správce osobních údajů 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

sídlem: č.p. 569, PSČ 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz 

(dále jen „Správce“) 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Milan Ondrášek 

e-mail: on-epd@email.cz 

 

V souvislosti s poskytováním a využíváním služeb „Sencito“ bude správce zpracovávat osobní údaje 

subjektů údajů (uživatelů i třetích osob), a to za podmínek uvedených dále v těchto zásadách. 

 

 

II. Jednotlivé účely a právní důvody zpracování 

 

1. Vedení elektronické úřední desky správcem 

 

1.1 Účelem zpracování osobních údajů osob je zajištění dálkového přístupu k úřední desce správce 

jakožto orgánu veřejné moci.  

1.2 Právní důvod zpracování osobních údajů spočívá v plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu 

(dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR), jakož i splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje 

(dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).  Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané 

na souhlas subjektu údajů. 

1.3 Správce zpracovává osobní údaje osob, které jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední 

desce podle zvláštního právního předpisu, a to v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v těchto 

dokumentech. Osobní údaje osob byly získány způsobem stanoveným ve zvláštním právním 

předpisu, na základě něhož byly dokumenty zveřejněny na úřední desce správce. 

1.4 Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost 

bez omezení. 

1.5 Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního 

předpisu jsou zveřejněny po dobu, kterou tento předpis stanovuje. Osobní údaje jsou dále 

zpracovávány správcem po dobu, která je nutná pro doložení skutečnosti, že byl dokument na 

úřední desce vyvěšen. 

 

2. Zpracování osobních údajů při využívání služby infokanál 

 

2.1 Účelem zpracování osobních údajů je informování veřejnosti prostřednictvím informativních či 

varovných SMS zpráv či e-mailových zpráv o aktuálním dění v obci, upozorňování na vznik 

krizových situací, nebo jiných situací ohrožujících zdraví či život, jakož i informování v dalších 



oblastech v rámci výkonu veřejné správy a zajišťování veřejných potřeb správcem. Pokud se subjekt 

údajů registruje k odběru tematických informativních zpráv, či informativních zpráv v rámci určité 

zájmové skupiny, jsou osobní údaje zpracovávány též za účelem poskytnutí služby spočívající 

v zasílání těchto zpráv. 

2.2 Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů spočívá v plnění úkolů prováděných ve veřejném 

zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR), případně je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů 

subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR), při registraci k odběru 

tematických informativních zpráv či informativních zpráv v rámci určité zájmové skupiny pak též 

v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních 

údajů, které není vázané na souhlas subjektu údajů, bez poskytnutí osobních údajů však není možné 

službu poskytovat. 

2.3 Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů a budou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, 

e-mailová adresa, fakultativně telefonní číslo, případně další údaje zadané uživatelem. 

2.4 Doba zpracování osobních údajů je stanovena na dobu poskytování služby a dále na dobu 3 měsíců 

od ukončení poskytování služby, v ostatních případech zpracování ve veřejném zájmu do doby, než 

bude uplatněno právo na výmaz. Po uplynutí této doby budou osobní údaje automaticky vymazány, 

není-li zde jiný důvod pro jejich uchování. 

 

3. Zpracování osobních údajů při registraci zařízení do sítě IoT 

 

3.1 Účelem zpracování osobních údajů je využívání služby umožňující registrace zařízení do sítě IoT 

provozované správcem. 

3.2 Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 

písm. b) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na souhlas 

uživatele jakožto subjektu údajů, bez poskytnutí údajů však není možné službu poskytnout. 

3.3 Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů a budou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, 

e-mailová adresa, adresa bydliště/adresa nemovitosti na území správce.  

3.4 Doba zpracování osobních údajů je stanovena na dobu poskytování služby a dále na dobu 3 měsíců 

od ukončení poskytování služby. Po uplynutí této doby budou osobní údaje automaticky vymazány, 

není-li zde jiný důvod pro jejich uchování. 

 

III. Společné podmínky zpracování osobních údajů 

 

3.1 Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí manuálních i automatizovaných prostředků. Při 

zpracování osobních údajů se neuplatní automatické rozhodování ani profilování. 

3.2 Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené. V případech, kdy 

tak ukládá zvláštní právní předpis, jsou osobní údaje předávány příslušným orgánům veřejné moci. 

Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu. 

3.3 Osobní údaje předává správce společnosti Sencito.com, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85644, sídlem: č. p. 350, 739 53 Třanovice, 

identifikační číslo: 10801987, jakožto svému smluvnímu dodavateli služeb „Sencito“ a zpracovateli 

ve smyslu GDPR. 

3.4 Poskytovatel nepředává osobní údaje příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii či 

Evropský hospodářských prostor, nebo mezinárodním organizacím. 

 

 

IV. Cookies a protokolové soubory 

 



4.1 Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení subjektu údajů 

(notebooku, tabletu, smartphonu a podobně) v souvislosti s návštěvou webové stránky správce, 

užíváním webové a/nebo mobilní aplikace „Sencito“ a zřízením a správou uživatelského účtu 

v rámci platformy „Sencito“; do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým 

koncovým zařízením. V souvislosti s provozováním webové stránky správce, užíváním webové 

a/nebo mobilní aplikace „Sencito“ a správou uživatelského účtu budou využívány technicky nutné 

cookies, které jsou nezbytné zejména pro správní zobrazení webové stránky, využívání funkcí 

webové a mobilní aplikace „Sencito“ a správu uživatelského účtu v souvislosti s poskytováním 

služeb. 

4.2 Protokolové soubory jsou zejména následující údaje: IP adresa (síťový identifikátor), údaj o typu 

prohlížeče, zařízení a operačního systému, o době a počtu přístupů, v případě mobilní aplikace též 

údaj o používané verzi aplikace, o mobilním zařízení, ve které je spouštěna mobilní aplikaci, o 

množství přenesených dat a další obdobné informace. 

4.3 Zpracování protokolových souborů a používání technicky nutných cookies je nezbytné za účelem 

zajištění bezproblémového fungování webové stránky správce, webové a mobilní aplikace 

„Sencito“ a provádění správy uživatelského účtu, právní důvod tohoto zpracování tak spočívá 

v oprávněných zájmech správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a není tedy vázané na souhlas subjektu 

údajů. 

4.4 Subjekt údajů určuje v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat 

cookies do koncového zařízení. V případě, že subjekt údajů nesouhlasí s používáním cookies, může 

postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče a deaktivovat tak 

ukládání všech souborů cookies ve svém koncovém zařízení. Při odmítnutí používání technicky 

nutných souborů cookies není vyloučeno, že subjekt údajů nebude moci plně využívat veškeré 

funkce webové a/nebo mobilní aplikace „Sencito“ a uživatelského účtu. 

4.5 Společným správcem osobních údajů získaných používáním technicky nutných cookies a 

protokolových souborů v souvislosti s užíváním mobilní a/nebo webové aplikace „Sencito“ je 

společnost Sencito.com, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl C, vložka 85644, sídlem: č. p. 350, 739 53 Třanovice, identifikační číslo: 10801987. 

Uvedené společnost je rovněž výlučným správcem osobních údajů získaných používáním jiných 

než technicky nutných cookies (zejména analytických, marketingových a preferenčních) 

v souvislosti s užíváním mobilní a/nebo webové aplikace „Sencito“. Bližší informace ke zpracování 

osobních údajů společností Sencito.com, s.r.o jsou dostupné na stránkách https://www.sencito.cz, 

v případě mobilní aplikace pak na stránkách umožňujících stažení aplikace (Google Play, App Store, 

apod.). 

 

V. Práva subjektu údajů související se zpracováním osobních údajů: 

 

• Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od správce osobních údajů 

potvrzení o zpracování osobních údajů. Dále má subjekt údajů právo získat přístup k těmto 

osobním údajům a také k informacím dle čl. 15 GDPR. 

• Právo na opravu – v souladu s čl. 16 GDPR náleží subjektu údajů právo na opravu nepřesných, příp. 

doplnění neúplných osobních údajů, které o subjektu údajů správce zpracovává, a to bez 

zbytečného odkladu, kdy se o nepřesnosti, příp. neúplnosti zpracovávaných osobních údajů dozví. 

• Právo na výmaz – subjektu údajů náleží právo, aby správce osobní údaje bez zbytečného odkladu 

vymazal, pokud bude dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR. 

• Právo na omezení zpracování – subjektu údajů náleží právo požadovat, aby správce omezil zpracování 

osobních údajů, pokud nastane některý z případů uvedených v čl. 18 GDPR. 



• Právo na přenositelnost – za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR subjektu údajů náleží právo získat 

osobní údaje, které o něm správce zpracovává a které mu sám poskytl ke zpracování, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje 

jinému správci.  

• Obecné právo vznést námitku proti zpracování – v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo, 

z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Své námitky může subjekt údajů správci doručit jakoukoli formou, nejlépe však prostřednictvím e-

mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou výše v čl. I u kontaktních údajů správce. 

• Právo podat stížnost dozorovému úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, 

jímž je Úřad na ochranu osobních údajů. 

 


