Informace poskytované Moravským zemským archivem v Brně v případě, že osobní
údaje jsou získány od subjektu údajů
podle čl. 13 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“)
Čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR

Správce: Moravský zemský archiv v Brně (dále archiv), Palachovo náměstí 723/1, 625 00
Brno (e-mail: podatelna@mza.cz, ID datové schránky: p8caixb)
Čl. 13 odst. 1 písm. b) GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Vladimíra Klusáčková
(e-mail: klusackova@mza.cz, tel: 533 317 423)
Čl. 13 odst. 1 písm. c) GDPR

Účely zpracování a právní základ pro zpracování - viz přílohy – záznamy o činnostech
v rozsahu čl. 30 odst. 1 písm. a) – g) GDPR.
čl. 13 odst. 1 písm. d) GDPR

V archivu není prováděno zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR

Příjemce nebo kategorie příjemců - viz přílohy – záznamy o činnostech zpracování v rozsahu
čl. 30 odst. 1 písm. a) – g) GDPR.
čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR

Archiv nepředává a nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci.
čl. 13 odst. 2 písm. a)

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy – viz přílohy – záznamy o činnostech
zpracování v rozsahu čl. 30 odst. 1 písm. a) – g) GDPR. Doba, po kterou jsou dokumenty (a
údaje na dokumentech uvedené) uloženy, vyplývá ze spisového a skartačního plánu archivu.
čl. 13 odst. 2 písm. b) GDPR

Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo požadovat po archivu, aby mu sdělil informaci o
tom, zda zpracovává osobní údaje, které se týkají tohoto subjektu údajů. Subjekt údajů má
podle čl. 16 GDPR právo požadovat po archivu opravu nepřesných osobních údajů, které se
ho týkají. Subjekt údajů má podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů. Právo na
výmaz ale nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace. Výmaz osobních údajů
se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR neprovádí v archivních souborech uložených v Moravském
zemském archivu v Brně. Subjekt údajů má právo na to, aby archiv omezil zpracování
osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má
právo podle čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje
jinému správci, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu, na smlouvě nebo
automatizovaně. Podle čl. 21 má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Nicméně archiv upozorňuje,
že spravuje údaje ve většině případů na základě zákonného zmocnění při výkonu veřejné
moci a ve veřejném zájmu. V detailu odkazujeme na záznamy o činnostech zpracování dle čl.
30 GDPR (viz příloha).
čl. 13 odst. 2 písm. c) GDPR

Pokud je zpracování osobních údajů subjektu údajů založeno na souhlasu subjektu údajů se
zpracováním jeho osobních údajů, může subjekt údajů souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním
není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mail:posta@uoou.cz , datová schránka:
Datová schránka: qkbaa2n
čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR

Skutečnost, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem – viz
záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR.
čl. 13 odst. 2 písm. f) GDPR

V archivu nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

