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Informace o zpracování osobních údajů 
 
Statutární město Ostrava, jakožto správce osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: 
jméno, příjmení, název zastoupené organizace, pracovní pozice, e-mail, případně fotografie z 
pořádaných akcí v souvislosti s projektem CLAIRO (CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava 
and other cities).  
 
Statutární město Ostrava zpracovává Vaše osobní údaje jako hlavní partner projektu CLAIRO 
dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (nařízení na ochranu osobních údajů) za účelem realizace projektu CLAIRO. 
 
Výše uvedené osobní údaje budou poskytnuty kontrolním orgánům při kontrole hospodaření s veřejnými 
prostředky. Fotodokumentace bude poskytnuta za účelem doložení uskutečnění aktivit souvisejících 
s realizací projektu (semináře, workshopy, konference atd.) a dále k propagaci projektu na webových 
stránkách SMO, projektu CLAIRO a poskytovatele dotace (např. webové stránky Urban Innovative 
Action (UIA)). 
 
Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy 
SMO. Bližší informace o svých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, 
naleznete na stránce www.ostrava.cz.  
 
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání příslušného účelu zpracování, zpravidla po dobu 
Vaší účasti v projektu CLAIRO a po skončení účelu zpracování budou dále archivovány do 31. 10. 2036. 

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo podat proti zpracování námitku, požadovat 
po statutárním městu Ostrava přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, požadovat jejich opravu, 
výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných 
povinností města. 
 
Kontaktní údaje správce: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
 
ID datové schránky:  5zubv7w 
e-mail:    posta@ostrava.cz 
 
Kontaktní údaje pověřence:  
Petr Štětka, tel. kontakt: +420 734 647 701, e-mail: gdpr@moore-czech.cz 


