Příloha č. 1
Informace o osobních údajích získaných od subjektu údajů (čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních
údajů dále jen „Nařízení“)
Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Volba přísedících soudu je upravena zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a
soudcích), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 60 a 64 zákona o soudech a
soudcích zpracováváme tyto Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl z důvodu Vašeho
zájmu o výkon funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem (např. jméno, příjmení,
datum narození, adresa bydliště, kontaktní údaje – telefon, e-mailová adresa).
V souladu s výše uvedenými zákony jsou zpracovávány i údaje z výpisu z Rejstříku trestů (§
60 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., a § 2 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů k doložení Vaší bezúhonnosti) lustračního osvědčení a čestného prohlášení k doložení
skutečností uvedených v § 1 odst. 4 a § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb.
Příjemce osobních údajů
Podle § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích poskytneme Vaše osobní údaje předsedovi
Krajského soudu v Ústí nad Labem z důvodu vyžádání jeho vyjádření k Vaši kandidatuře do
funkce přísedícího krajského soudu.
Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány a následně uloženy po dobu projednávání Vaší
kandidatury do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem v orgánech Ústeckého
kraje a po dobu výkonu funkce přísedícího krajského soudu.
Informace o právu subjektu údajů
Máte možnost uplatnit tato svá práva vůči správci (Ústeckému kraji):
- právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů
- právo na opravu osobních údajů
- právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních
údajů)
Kontaktní údaje
Kontaktní adresa správce:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ 70892156
telefon: +420 475 657 111, e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ,ID datové schránky: t9zbsva
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Ing. Jiří Miler, pověřenec pro ochranu osobních údajů
telefon: +420 475 657 313, e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ,ID datové schránky: t9zbsva

