Informační povinnost
Geodetický a kartografický obzor

1. Společní provozovatelé:
a) Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, IČO:
00025712, tel.: +420 284 041 111, eMail: cuzk@cuzk.cz .
b) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), se sídlem Chlumeckého 2,
820 12 Bratislava 212, IČO: 00166260, tel. +421 2 2081 6002, fax: +421 243 428 130, eMail:
sekretariat@skgeodesy.sk .
2. Zodpovědná osoba:
ČÚZK: Mgr. Lenka Vrzalová, lenka.vrzalova@cuzk.cz ,
ÚGKK SR: Ing. Vladimír Macko, vladimir.macko@skgeodesy.sk.
Dotčená osoba má právo kontaktovat kteroukoliv ze zodpovědných osob.
3. Účel zpracování osobních údajů: tvorba a vydávání odborného časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO) a rubriky „Výročí“, kde jsou uveřejňované významné události a osobnosti
spojené s rezortem geodézie, kartografie a katastru v minulosti a současnosti.
4. Právní základ zpracování osobních údajů: čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší
směrnice 95/46/ES (GDPR) – souhlas dotčené osoby.
5. V prostředí ÚGKK SR a ČÚZK není zavedené automatizované individuální rozhodování včetně
profilování.
6. Doba uchovávání osobních údajů: po dobu zveřejnění odborného časopisu GaKO a jeho
archivace.
7. Práva dotčené osoby:
Právo na přístup (čl. 15 GDPR) - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme
k dispozici, stejně jako na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.
Právo na opravu (čl. 16 GDPR) - pokud si myslíte, že údaje, které máme k dispozici, jsou nepřesné,
neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili,
aktualizovali nebo doplnili.
Právo na výmaz (čl. 17 GDPR) - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například
v případě, kdy osobní údaje, které jsme o Vás získali, už nejsou dále potřebné k naplnění původního
účelu zpracování. Vaše právo je však potřeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností.

Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší
žádosti vyhovět.
Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) - za určitých okolností jste oprávnění nás požádat,
abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní
údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje
nepotřebujeme využívat.
Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) - za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos
osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu podle Vašeho výběru. Právo na
přenositelnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu
nebo na základě smlouvy, ve které jste jednou ze smluvních stran.
Právo namítat (čl. 21 GDPR) - máte právo námitky proti zpracování údajů, které je založené na
našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, kdy nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný
důvod k zpracování, a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů - pokud se domníváte, že Vaše
osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo nezákonně, můžete podat stížnost nebo návrh na
zahájení řízení na dozorčí orgán, kterým je v:
a) České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
b) Slovenské republice: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27.

