Informace k podávání žádostí dle 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“)
Upozorňujeme všechny žadatele při podávání žádostí podle 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“), že žádosti
mohou být podávány jen k údajům subjektu údajů nikoliv k údajům dalších osob včetně
osob zesnulých a zároveň upozorňujeme, že nahlížení do archivních souborů uložených
v archivech včetně žádostí o rešerše podléhá postupům podle zákona č. 499/2004 Sb. a
vyhlášky č. 645/2004 Sb. a je zpoplatněno.
Dále upozorňujeme, že archivní soubory uložené v archivu jsou ve smyslu čl. 17 odst.
3 písm. d) vyjmuty z možnosti uplatnit právo být zapomenut (z archivních souborů
uložených v archivu nelze žádné osobní údaje na základě podnětu subjektu údajů mazat,
trvalé uložení pro archivní účely není v rozporu s nařízením GDPR).
Dále upozorňujeme, že subjekt údajů při podání žádosti podle GDPR musí
poskytnout údaje, které umožní jeho identifikaci, aby bylo možné vyloučit situaci, kdy by
archiv poskytl údaje o subjektu údajů jiné osobě. Protože nařízení GDPR strukturu údajů
neupravuje, požaduje archiv informaci v obvyklé struktuře, tj. žadatel by měl uvést svoje
jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k
trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa
trvalého pobytu nebo bydliště.
Odpovědi na žádosti podle GDPR (zejména podle čl. 15 – 21) nebudou zasílány na emailovou adresu žadatele. Odpovědi budou zasílány datovou schránkou, pokud má žadatel
datovou schránku zřízenu, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
v analogové podobě a to doručením do vlastních rukou žadatele.

