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1. Co v tomto dokumentu naleznete? 

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů 
v rámci správy pozemních komunikacích, zejména zón placeného stání, které hlavní 
město Praha (Magistrát hlavního města Prahy), se sídlem Praha 1, 
Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 00, v postavení správce osobních údajů 
(dále „Město“), o Vás jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“). 

Subjektem údajů jste v následujících případech: 

a) žádáte o vyřízení oprávnění k užití zón placeného stání (parkovací oprávnění, 
parkovací relace) jako fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jako 
zástupce právnické osoby, anebo tímto oprávněním Vy, anebo právnická osoba, 
kterou zastupujete, již disponujete; 

b) jste vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, pro které je parkovací oprávnění 
vydáno, pokud není držitelem parkovacího oprávnění přímo vlastník 
či provozovatel vozidla; 

c) jako uživatel (řidič) vozidla parkujete na pozemních komunikacích 
spravovaných Městem, zejména v zónách placeného stání, nebo Vaše vozidlo, 
jehož jste vlastníkem nebo provozovatelem, parkuje na pozemních 
komunikacích spravovaných Městem, zejména v zónách placeného stání, 
a to v rámci sběru podkladů o pozemních komunikacích ze strany Města pro 
účely vyhodnocování jejich stavu, obsazenosti a užívání; 

d) vznášíte dotaz k fungování zón placeného stání (skrze webový formulář, email 
nebo telefonicky); 

e) žádáte náhradu nákladů vzniklých pochybením systému zón placeného stání 
(refundaci). 

Vzhledem k Vašemu postavení subjektu údajů máte právo na konzultace problematiky 
ochrany Vašich osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterého 
můžete kontaktovat na e-mailové adrese poverenecgdpr@praha.eu, příp. na adrese 
Mariánské nám. 2, Praha 1. Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí 
domluvě. 

V těchto zásadách se dozvíte, za jakými účely Město zpracovává Vaše osobní údaje, 
v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou 
zpracovávány), na jakém právním důvodu Město zakládá své právo Vaše údaje 
zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný 
důvod) a po jakou dobu je oprávněno je zpracovávat. 

Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká práva Vám náleží ve vztahu ke 
zpracování Vašich osobních údajů a jakým způsobem je vůči Městu můžete uplatnit. 

mailto:poverenecgdpr@praha.eu
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2. Jaké osobní údaje o Vás Město zpracovává, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu 
a co ho k tomu opravňuje? 

Za různými účely o Vás Město zpracovává různé kategorie osobních údajů. Jde 
konkrétně o tyto kategorie: 

Kategorie údajů Demonstrativní výčet osobních údajů (např.) 

Identifikační údaje 

 

jméno, příjmení, IČO, DIČ, datum narození, 
číslo občanského průkazu, číslo pasu 

Informace o vzdělání 

(pouze coby titul uvedený u Vašeho jména) 

akademické tituly 

Kontaktní údaje e-mailová adresa, telefonní číslo, ID datové 
schránky 

Adresní údaje adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, 
adresa sídla firmy, provozovny, adresa 
nemovitosti ve Vašem vlastnictví 

Identifikační údaje vozidla státní poznávací značka, resp. registrační 
značka 

Údaje o vlastníkovi či provozovateli vozidla Identifikační údaje (jméno, příjmení), adresní 
údaje (adresa trvalého bydliště) 

Údaje prokazující vztah žadatele k vozidlu údaje vyplývající z technického průkazu, 
zejm. údaj o tom, kdo je provozovatelem 
vozidla; údaje vyplývající z leasingové 
smlouvy, smlouvy se zaměstnavatelem či 
zastoupenou právnickou osobou 

Údaje prokazující skutečnosti nutné pro 
získání parkovacího oprávnění či parkovací 
relace 

informace vyplývající z dokladu totožnosti, 
cestovního dokladu nebo průkazu o povolení 
k trvalému pobytu o pobytu cizinců, výpis 
z katastru nemovitostí 

Údaje nezbytné pro realizaci platebního 
styku a zaúčtování plateb 

číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT, číslo 
platební karty/CCS karty, lhůta platnosti 
platební karty/CCS karty, příp. číslo 
vystaveného dokladu o zaplacení 

Přihlašovací údaje e-mailová adresa, přístupová hesla a kódy v 
rozsahu nezbytném k technickému zajištění 
provozu osobních stránek 
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Identifikační údaje Vašeho zařízení IP adresa, údaj o poloze zařízení, telefonní 
číslo 

Údaje o Vašem zdravotním stavu 

(pouze v případě parkovacích oprávnění pro 
pečovatele) 

údaje obsažené na průkazu ZTP/P, údaje 
vyplývající z lékařské zprávy o neschopnosti 
se o sebe postarat 

Údaje o parkovacím oprávnění existence/neexistence parkovacího 
oprávnění, číslo parkovacího oprávnění, 
kategorie parkovacího oprávnění, parkovací 
oblast, cena parkovacího oprávnění, doba 
platnosti  

Údaje o zadané parkovací relaci platnost parkovací relace, údaje o poloze 
parkovacího automatu, identifikace úseku 
zóny placeného stání, ID parkovací relace 

Informace tvořící obsah zprávy jakékoliv informace tvořící obsah Vaší zprávy, 
zejm. popis situace a problému 

Fotozáznam vozidla fotografie vozidla 

Záznam situace na komunikaci nahodilé fotografie vozidel a osob 

Údaje o místě a čase stání vozidla datum, čas a poloha vozidla 

To, jaké osobní údaje konkrétně o Vás Město zpracovává, za jakými účely a jak dlouho, 
záleží vždy na tom, jak a proč jste Městu své osobní údaje sdělili, případně jak je o Vás 
Město získalo. Níže naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle 
toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází: 

2.1. Parkovací oprávnění pro rezidenty, abonenty a vlastníky nemovitých věcí 

Na výdejně parkovacích oprávnění pro jednotlivé městské části Města máte možnost 
zažádat o parkovací oprávnění pro rezidenty, abonenty či vlastníky nemovitých věcí a 
uvést údaje nutné k prokázání splnění podmínek pro získání parkovacího oprávnění. 
V tomto případě Město zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu 
a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 
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Účel Rozsah 
zpracovávaných 
informací 

Právní titul Doba zpracování 

Vyřízení, správa a 
evidence 
parkovacího 
oprávnění, včetně 
informační a 
servisní 
komunikace 

− Identifikační 
údaje 

− Informace o 
vzdělání 

− Kontaktní údaje 

− Adresní údaje 

− Identifikační 
údaje vozidla 

− Údaje 
prokazující 
skutečnosti 
nutné pro získání 
parkovacího 
oprávnění  

− Údaje 
prokazující vztah 
žadatele 
k vozidlu 

− Údaje nezbytné 
pro realizaci 
platebního styku 
a zaúčtování 
plateb 

− Údaje o 
parkovacím 
oprávnění 

Nezbytnost pro 
splnění úkolu 
prováděného při 
výkonu veřejné 
moci, kterým je 
správce pověřen 
na základě § 23 
zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích 

Údaje jsou uchovávány 
po dobu platnosti 
parkovacího oprávnění 
a po dobu 12 měsíců 
od skončení platnosti 
parkovacího oprávnění 

V případě nevydání 
parkovacího oprávnění 
jsou údaje uchovávány 
po dobu 1 měsíce od 
jeho nevydání 
(zamítnutí žádosti) 

Vyřízení, správa a 
evidence 
parkovacích 
oprávnění pro 
pečovatele, včetně 
informační a 
servisní 
komunikace 

(vedle osobních 
údajů uvedených 
v předchozím řádku) 

− Údaje o Vašem 
zdravotním 
stavu (např. 
informace o 
držení průkazu 
ZTP/P) 

Zpracování 
nezbytné 
z důvodu 
významného 
veřejného zájmu, 
kterým je zájem 
na podpoře 
mobility osob 
s pohybovým 
omezením 

Údaje jsou uchovávány 
po dobu platnosti 
parkovacího oprávnění 
a po dobu 12 měsíců 
od skončení platnosti 
parkovacího oprávnění 

V případě nevydání 
parkovacího oprávnění 
jsou údaje uchovávány 
po dobu 1 měsíce od 
jeho nevydání 
(zamítnutí žádosti) 

Pokud se rozhodnete vyřídit si parkovací oprávnění, potřebuje Město Vaše osobní 
údaje uvedené výše k tomu, aby mohlo Vaši žádost projednat a parkovací oprávnění 
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Vám vydat. Bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů Vám Město nemůže 
parkovací oprávnění vyřídit a dále jej spravovat. 

Vedle toho jsou Vámi poskytnuté údaje nutné k tomu, aby s Vámi Město mohlo 
komunikovat v případě důležitých informací, které se přímo i nepřímo týkají vyřízení a 
správy parkovacího oprávnění, informací týkajících se činnosti města ve prospěch 
svých občanů v této oblasti, popř. sloužících k vylepšení systému parkování apod.  

2.2. Registrace a vedení uživatelského účtu v Klientské zóně (KZ) a nahlížení do účtu z 
Portálu Pražana 

Prostřednictvím žádosti o zřízení klientské zóny máte možnost registrovat si klientskou 
zónu (uživatelský účet) vedenou na https://portal.zpspraha.cz/. V rámci uživatelského 
účtu Vám Město umožňuje spravovat Vaše parkovací oprávnění.  

Do svého uživatelského účtu v KZ máte také možnost nahlížet prostřednictvím aplikace 
Portál Pražana, provozované Městem na https://www.portalprazana.cz/. Nahlížení do 
dat v KZ prostřednictvím tohoto portálu je plně zabezpečeno ověřením Vaší identity a 
má sloužit ke zvýšení komfortu při přístupu k informacím o Vašich aktuálních 
parkovacích oprávněních.  

V tomto případě Město zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu 
a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 

Účel Rozsah 
zpracovávaných 
informací 

Právní titul Doba zpracování 

Provedení 
registrace žadatele, 
vedení a správa 
klientské zóny, 
včetně 
informační a 
servisní 
komunikace 

− Identifikační údaje 

− Informace o 
vzdělání 

− Kontaktní údaje 

− Přihlašovací údaje 

Nezbytnost pro splnění 
úkolu prováděného při 
výkonu veřejné moci, 
kterým je správce 
pověřen na základě 
§ 23 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích 

Údaje jsou 
uchovávány po 
dobu platnosti 
parkovacích 
oprávnění, ke 
kterým je 
uživatelský účet 
veden, a 12 
měsíců po 
uplynutí platnosti 
posledního z nich. 
Pokud uživatel 
registraci 
uživatelského 
účtu zruší, jsou 
údaje smazány. 

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace žadatele, vedení 
a správy osobních stránek uživatele, včetně související komunikace z Vaší strany je 
zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Město není schopno pro Vás osobní 
stránky uživatele zřídit a provozovat je. 

https://portal.zpspraha.cz/
https://www.portalprazana.cz/
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Vedle toho jsou Vámi poskytnuté údaje nutné k tomu, aby s Vámi Město mohlo 
komunikovat v případě důležitých informací přímo či nepřímo se týkajících vyřízení 
parkovacího oprávnění apod.  

2.3. Parkovací relace 

Jestliže jste návštěvníky a potřebujete na území Města parkovat pouze v některých 
časově omezených případech, můžete využít možnosti parkovací relace, tedy 
krátkodobého oprávnění k užití zón placeného stání, které lze získat prostřednictvím 
parkovacích automatů nebo virtuálních parkovacích hodin. V tomto případě Město 
zpracovává Vaše osobní údaje zadané při vyřízení parkovacího oprávnění v rozsahu, za 
účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 

Účel Rozsah 
zpracovávaných 
informací 

Právní titul Doba zpracování 

Vyřízení, správa 
a evidence 
krátkodobého 
parkovacího 
oprávnění 
prostřednictvím 
parkovacích 
automatů, včetně 
informační a servisní 
komunikace  

− Identifikační 
údaje vozidla 

− Údaje o zadané 
parkovací relaci 

− Údaje nezbytné 
pro realizaci 
platebního 
styku 
a zaúčtování 
plateb 

Nezbytnost pro 
splnění úkolu 
prováděného při 
výkonu veřejné 
moci, kterým je 
správce pověřen 
na základě § 23 
zákona č. 
13/1997 Sb., o 
pozemních 
komunikacích 

Údaje jsou 
uchovávány po dobu 
3 let od zápisu  
do centrálního 
informačního 
systému zón 
placeného stání v hl. 
m. Praze 

Vyřízení, správa 
a evidence 
krátkodobého 
parkovacího 
oprávnění 
prostřednictvím 
virtuálních 
parkovacích hodin, 
včetně informační 
a servisní komunikace  

− Kontaktní údaje 

− Identifikační 
údaje zařízení 

− Identifikační 
údaje vozidla 

− Údaje o zadané 
parkovací relaci 

− Údaje nezbytné 
pro realizaci 
platebního 
styku 
a zaúčtování 
plateb 

Nezbytnost pro 
splnění úkolu 
prováděného při 
výkonu veřejné 
moci, kterým je 
správce pověřen 
na základě § 23 
zákona č. 
13/1997 Sb., o 
pozemních 
komunikacích 

Údaje jsou 
uchovávány po dobu 
3 let od zápisu do 
centrálního 
informačního 
systému zón 
placeného stání v hl. 
m. Praze 

Uvedení těchto osobních údajů za účelem vyřízení krátkodobého parkovací oprávnění, 
jeho správy a evidence, včetně související komunikace, je z Vaší strany zcela 
dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Město není schopno parkovací oprávnění 
vyřídit. 

Vámi poskytnuté údaje může Město využívat k tomu, aby s Vámi mohlo komunikovat 
v souvislosti s krátkodobým parkovacím oprávněním (např. konec jeho platnosti). 
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2.4. Monitoring dopravního značení, stavu pozemních komunikací a obsazenosti 
parkovacích míst 

Město je v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
povinno vykonávat správu pozemních komunikací na území hlavního města Prahy. 
V rámci této správy monitoruje obsazenost parkovacích míst, provozně-technický stav 
pozemních komunikací a stav dopravního značení. 

Ačkoliv to není primárním účelem této činnosti, při monitorování může dojít 
k zachycení fotografií vozidel, a to včetně registračních značek, a případně nahodile se 
vyskytujících osob. Z toho důvodu Vás Město informuje o následujícím zpracování: 

Účel Rozsah zpracovávaných 
informací 

Právní titul Doba zpracování 

Průběžné monitorování a 
vyhodnocování 
obsazenosti parkovacích 
míst na pozemních 
komunikacích na území 
hlavního města Prahy za 
účelem organizace 
dopravy 

− Identifikační údaje 
vozidla 

− Údaje o místě a čase 
stání vozidla 

− Údaje o parkovacím 
oprávnění 

Nezbytnost pro splnění 
úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu na 
základě § 9 odst. 3 ve 
spojení s § 12 odst. 4 
zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích 

Údaje jsou 
uchovávány po 
dobu 4 měsíců od 
pořízení záznamu 

Kontrola dopravních 
značek a provozně-
technického stavu 
pozemních komunikací v 
rámci správy a údržby 
pozemních komunikací 
na území hlavního města 
Prahy 

− Fotozáznam vozidla, 
vč. údaje o místě a 
čase pořízení 

− Výjimečně/nahodile 
záznamy (fotografie) 
vyskytujících se osob 

Nezbytnost pro splnění 
úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu na 
základě § 9 odst. 3 ve 
spojení s § 12 a 13 
zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích 

Údaje jsou 
uchovávány po 
dobu 24 měsíců od 
pořízení záznamu 

Shromažďování osobních údajů je v rámci této činnosti nahodilé. Co se týče dalšího 
využití, Město pracuje se statistickými a agregovanými daty (bez osobních údajů). 
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2.5. Průběžné ověřování platnosti parkovacích oprávnění 

K ověření, zda vozidla parkují na pozemních komunikacích spravovaných Městem 
oprávněně, zejm. s platným parkovacím oprávněním, jsou využívány monitorovací 
systémy prostřednictvím ručních skenerů či skenerů připevněných na monitorovacích 
vozidlech. Město dbá o užívání pozemních komunikací na svém území v souladu 
s právními předpisy a snaží se předcházet jejich zneužívání. Za tímto účelem tak 
dochází k následujícímu zpracování: 

Účel Rozsah zpracovávaných 
informací 

Právní titul Doba zpracování 

Průběžné 
ověřování 
platnosti 
parkovacích 
oprávnění a 
oprávnění 
parkovat 
v zónách 
placeného stání 
prostřednictvím 
kamerového 
systému, vč. 
vyhodnocení 
získaných 
podkladů 

− Fotozáznam vozidla 

− Identifikační údaje 
vozidla  

− Údaje o čase a 
místě stání vozidla 

− Výjimečně/nahodile 
záznamy 
(fotografie) 
vyskytujících se 
osob 

− Údaje o parkovacím 
oprávnění 

Nezbytnost pro 
splnění úkolu 
prováděného při 
výkonu veřejné 
moci, kterým je 
správce pověřen 
na základě § 23 
zákona č. 
13/1997 Sb., o 
pozemních 
komunikacích 

Údaje, u kterých 
neexistuje podezření na 
přestupek proti regulaci 
zón placeného stání, 
jsou uchovávány po 
dobu 7 dní od zápisu 
údaje do centrálního 
informačního systému 
zón placeného stání v 
hlavním městě Praze 

Údaje, u kterých 
existuje podezření na 
přestupek proti regulaci 
zón placeného stání, 
jsou předány Městské 
policii hlavního města 
Prahy; pokud jsou údaje 
označeny Městskou 
policií hlavního města 
Prahy za neodhalený 
přestupek, jsou jednou 
denně smazány 
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2.6. Kontaktování Města 

Prostřednictvím kontaktů uvedených na http:// parking.praha.eu/cs/kontakt/ 

 máte možnost se na Město obrátit a žádat o zodpovězení Vašich otázek zejména 
souvisejících se zónami placeného stání. V tomto případě Město zpracovává Vaše 
osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 

Účel Rozsah zpracovávaných 
informací 

Právní titul Doba zpracování 

Zodpovězení 
dotazu 

− Kontaktní údaje 

− Informace tvořící 
obsah zprávy 

Oprávněný 
zájem na 
zodpovězení 
dotazu 

Údaje jsou uchovávány 
po dobu 2 let od 
zodpovězení dotazu, 
popřípadě po dobu 2 let 
od poslední komunikace 
mezi Vámi a Městem 
v rámci příslušného 
dotazu 

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich 
uvedení Město není schopno Vám na Váš dotaz odpovědět. Proti zpracování osobních 
údajů za těmito účely máte právo podat námitku postupem uvedeným v odst. 4.6. 

2.7. Refundace v případě pochybení systému 

Pokud dojde k chybě na straně systému zón placeného stání a Vy se na Město obrátíte 
s žádostí o náhradu nákladů (refundaci), bude Město Vaše osobní údaje zpracovávat 
v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 

Účel Rozsah zpracovávaných 
informací 

Právní titul Doba zpracování 

Posouzení 
oprávněnosti a 
vyřízení požadavku 
na náhradu 
nákladů (refundaci) 
vzniklých 
pochybením 
systému zón 
placeného stání 

− Identifikační údaje 

− Kontaktní údaje 

− Informace tvořící 
obsah zprávy  

− Údaje nezbytné 
pro realizaci 
platebního styku a 
zaúčtování plateb 

Nezbytnost pro 
splnění právní 
povinnosti 
k náhradě škody 
a případně k 
vydání 
bezdůvodného 
obohacení 

Pokud je požadavek 
shledán oprávněným a 
dojde k refundaci, jsou 
údaje uchovávány po 
dobu odpovídající 
povinnosti uchovávat 
účetní doklady.  

Pokud je požadavek 
shledán neoprávněným 
a zamítnut, jsou údaje 
uchovávány po dobu, 
než uplyne promlčecí 
doba souvisejícího 
tvrzeného nároku. 

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich 
uvedení Město není schopno Váš požadavek posoudit a vyřídit. 

http://parking.praha.eu/kontakt/
https://parking.praha.eu/cs/kontakt/
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3. Komu Vaše osobní údaje Město zpřístupňuje? 

Předem není jisté, komu všemu bude Město Vaše osobní údaje poskytovat. Proto jsou 
zde uvedeny kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání 
Vašich osobních údajů dojít: 

Příjemce Důvod zpřístupnění 

Osoby podílející se na zajištění 
provozu zón placeného stání, 
např. zajišťující chod webu, 
software (počítačových 
systémů) 

 

Město uzavřelo smlouvu s Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy, a.s., která v pozici zpracovatele 
osobních údajů zajišťuje provoz systému zón placeného 
stání, zajišťuje zúčtování úhrady cen za parkovací 
oprávnění či parkovací relace, fungování informačního 
systému zón placeného stání, vč. servisní a informační 
komunikace a dále zajišťuje sběr dat v terénu v rámci 
systému. 

Zprostředkovatel platebního 
styku 

Pokud neplatíte přímo v hotovosti, zpracovává Vaše 
osobní údaje poskytovatel služeb platebního styku. 
Rovněž pokud Město posílá peníze Vám prostřednictvím 
bezhotovostní transakce, musí k tomu využít 
poskytovatele služeb platebního styku. Město může 
potřebovat s nimi za tímto účelem sdílet Vaše osobní 
údaje v nezbytném rozsahu. 

Právní poradci Občas může vzniknout potřeba, aby Město do informací 
o právních vztazích s Vámi nechalo nahlédnout právní 
poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou 
povinností mlčenlivosti. 

Městská policie hlavního města 
Prahy 

V případě zjištění podezření ze spáchání přestupku 
dochází ke komunikaci s Městskou policií hlavního města 
Prahy, která pro řešení své působnosti vyžaduje některé 
z osobních údajů jako důkazy. 

Další osoby – odborníci 
podílející se na správě 
pozemních komunikací 

V rámci správy pozemních komunikací a péče o ně musí 
Město občas využít služeb jiných osob – odborníků. 
V rámci toho může vzniknout potřeba jim zpřístupnit 
podklady, které Město o pozemních komunikacích má. 
Například projektantům může být zpřístupněna 
fotodokumentace pozemních komunikací. V rámci 
uvedeného však nedochází k žádnému dalšímu využívání 
Vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou zde přítomny 
pouze nahodile. 

Pokud se potřebujete informovat o tom, komu a za jakým účelem byly Vaše osobní 
údaje předány, Město Vašemu požadavku rádo vyhoví. 
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4. Jaká jsou Vaše práva? 

Město by Vás rádo informovalo o právech, která Vám náleží v souvislosti s tím, že 
Město zpracovává Vaše osobní údaje. Veškerá svá práva můžete u Města uplatnit 
jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že Město 
skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a Město se Vám bude snažit v největší 
možné míře vyjít vstříc. Aby Vám mohlo být vyhověno co nejlépe, žádáme Vás, abyste 
svá práva uplatnili písemně na adrese Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 01, nebo 
na emailové adrese zps@tsk-praha.cz.  

4.1. Právo na přístup 

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Město zpracovává, a současně 
právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, po jakou dobu, jaké 
jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá 
k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování 
funguje).  

Kopii Vašich osobních údajů Vám Město poskytne bezplatně. Pouze v případě, že by se 
jednalo o více kopií, dovolí si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí. 

4.2. Právo na opravu 

Pokud zjistíte, že o Vás Město zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte 
právo na to, aby Město osobní údaje opravilo nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování 
těchto osobních údajů, aby je doplnilo. 

4.3. Právo na výmaz 

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Město o Vaší osobě 
uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden 
z následujících důvodů: 

• Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány 
nebo zpracovávány;  

• Vaše osobní údaje zpracovává Město protiprávně;  

• vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Město 
zpracovává na základě veřejného zájmu, a pokud Město nebude schopno 
prokázat, že veřejný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz; 

• vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Město 
zpracovává na základě oprávněného zájmu, a pokud Město nebude schopno 
prokázat, že oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz; 

• existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů. 

Město si Vás dovoluje upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje 
nemohou být vymazány na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým 
případem je zejména situace, kdy zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. 
V případě, kdy tato situace nastane, Město Vás bude informovat o důvodu, na jehož 
základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány. 

mailto:zps@tsk-praha.cz
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4.4. Právo na omezení zpracování 

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Městem jsou 
chybné, máte právo požadovat, aby Město omezilo zpracování Vašich osobních údajů 
na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. 

Toto právo máte také v těchto případech: 

• zpracování Vašich osobních údajů Městem je protiprávní, ale nepřejete si, aby 
Vaše osobní údaje byly vymazány;  

• Město již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým je zpracovávalo, 
ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Městem pro určení, výkon 
nebo obhajobu Vašich právních nároků;  

• vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě 
veřejného zájmu Města, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude 
platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda veřejný zájem převyšuje nad 
Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány; 

• vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě 
oprávněného zájmu Města, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude 
platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem Města převyšuje 
nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. 

4.5. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem 
splnění úkolu ve veřejném zájmu 

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje Město zpracovává v rámci 
plnění úkolu ve veřejném zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, 
na jejímž základě Město posoudí, zda je skutečně nezbytné, aby za účelem plnění úkolu 
ve veřejném zájmu byly Vaše osobní údaje zpracovávány nebo zda převažuje Vaše 
právo na to, aby Vaše osobní údaje nadále zpracovávány nebyly. 

4.6. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu 

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje Město zpracovává na základě 
oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž 
základě Město posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu Vaše osobní údaje 
pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje 
nebyly nadále zpracovávány. 

4.7. Právo na stížnost 

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná nebo 
jste toho názoru, že Město jakýmkoliv způsobem porušuje Vaše práva, máte možnost 
podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu 
na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dostupný 
na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006. 

5. Platnost a účinnost 

Tyto Zásady jsou platné a účinné ke dni 25. 5. 2018. 
Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 1.3.2023 

https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006

