Jak provést registraci u Úřadu pro
ochranu osobních údajů?
1. Otevřete si formulář na webové stránce Úřadu
http://www.uoou.cz/oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju.asp#obalhlava
Zde následně budete vyplňovat jednotlivé kolonky a z této stránky návrh na
registraci přímo odešlete.
2. Vyplňte záhlaví formuláře
Označte ve formuláři, že podáváte „nové oznámení“ a následně vypište
identifikační údaje svého spolku (popř. sami sebe, pokud spolek nemáte).
Kolonka „Kontaktní osoba“ je nepovinná.

3. Uveďte, že chcete zveřejňovat audiovizuální záznamy
Do kolonky Účel zpracování uveďte:
Zpracování osobních údajů prostřednictvím audio/video nahrávek pořizovaných
na zasedáních zastupitelstva města a zveřejněných na webových stránkách
www.xy.cz. Cílem zveřejnění záznamu je lepší kontrola občanů nad činností
zastupitelstva města.
Zaškrtněte, že budete zpracovávat „popisné údaje“ (pod ty patří audiovizuální
záznamy).
Do kolonky Rozsah zpracovávaných údajů uveďte např. „audio-vizuální záznam
vizuálních a zvukových projevů osob přítomných na zasedání zastupitelstva a
informace sdělené na zasedání (po vyloučení informací, které nelze zveřejnit bez
souhlasu subjektu údajů)“.
Uveďte, že osobní údaje budou zpracovány bez souhlasu subjektu údajů.

4. Vyplňte další položky formuláře
V části „Kategorie subjektů údajů“ zvolte možnost „osoby s jiným vztahem
k oznamovateli“ a do volného pole vepište například „občané obce XY, jejímiž
občany jsou i členové spolku Z“.

Toto pole nechte prázdné:

V části „Zdroje osobních údajů“ zvolte možnost „z veřejných zdrojů“ a do kolonky
uveďte „záznam zasedání zastupitelstva obce X“.

V části „Popis způsobu zpracování osobních údajů“ zvolte „jiný způsob“ a do
volného pole vyplňte „nahrávání soukromou kamerou a zveřejnění na webu
www.xy.cz“.

V části „Adresa místo zpracování osobních údajů“ vyplňte adresu místa, kde
probíhá zasedání zastupitelstva a adresu, z níž budete nahrávat záznam na
internet (pokud to budete provádět jinde než v sídle spolku).

Jako příjemce uveďte „jiní příjemci“ a vepište do volného pole „široká veřejnost“.

Zde zvolte možnost „nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států“:

V Popisu opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů zvolte možnost
ochrany, kterou používáte (nejčastěji půjde např. o přístupová práva
a antivirovou ochranu)

V části „Doplněk“ můžete přiložit další přílohy.

5. Odešlete formulář.
Vyplňte čestné prohlášení, opište kód a klikněte na „Odeslat“.

***
Aktualizováno k 1. 1. 2014
Tento vzor pro vás připravil Frank Bold. Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na nás.

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám svým finančním darem zachovat kvalitní bezplatné
právní poradenství. Dar nám můžete zaslat na dárcovský účet 2500212260/2010 s variabilním
symbolem 1002 nebo využít dárcovský formulář.

