
Zpracování osobních údajů 

Obec Osice zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady 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), též GDPR. 

OÚ jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících 

ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Jsou předávány pouze zákonem 

stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. 

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u 

Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním 

údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti 

zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě 

souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat. 

Osobní údaje a webové stránky 
Za účelem úspěšného využívání služeb webu www.osice.cz (dále jen „web“ nebo „webové stránky“) 

je třeba provádět zpracování OÚ uživatelů.  

Správcem těchto OÚ je obec Osice. Zpracovatelem těchto OÚ je společnost WORKOHOLIX s.r.o. 

(správce webu). 

Tyto OÚ zpracováváme pouze v níže uvedeném rozsahu a pouze v rámci níže popsaných účelů.  

Kontaktní formulář (Elektronická podatelna / Napište nám) 

Při odesílání webových formulářů v sekci Kontaky na této webové stránce zpracováváme poskytnuté 

jméno, e-mailovou adresu a případné další osobní údaje uvedené v textu podání (zprávy), a to pouze 

jako kontaktní údaj a podklad pro odpověď nebo další postup v rámci vyřízení věci. 

Cookies 

Na těchto webových stránkách jsou používány cookies, tedy malé datové soubory, které se ukládají 

na vaše zařízení a díky kterým si webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich 

provedli. Cookies není možné použít pro identifikaci návštěvníků webu ani ke zneužití přihlašovacích 

údajů. 

- Jaké cookies používáme? 

Cookies, které používáme, slouží například k zachování vašich preferencí při prohlížení tohoto webu 

nebo k přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze. Dále používáme cookies třetích stran 

(např. cookies Google Analytics za účelem analýzy návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími 

stranami. Pro podrobnější informace prosím kontaktujte správce webu (viz kontakt níže).  

- Souhlas s ukládáním cookies 

Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky (pokud nejsou nastaveny jinak). 

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, použití můžete omezit nebo zablokovat v 

nastavení svého prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče najdete na těchto 

odkazech: 

http://www.osice.cz/


- Internet Explorer: windows.microsoft.com 

- Google Chrome: support.google.com 

- Mozilla Firefox: support.mozilla.org 

- Opera: help.opera.com 

- Safari: support.apple.com 

Kontaktní údaje 
Kontakt na správce osobních údajů 

Obec Osice (obecní úřad) 
Osice 117, 503 26 Osice 
IČ: 00653381 
+420 495 451 823 
ouosice@email.cz 
 

Kontakt na zpracovatele osobních údajů a správce webu 

Společnost WORKOHOLIX s.r.o.  
Sokolská 1095, 280 02 Kolín II  
IČ: 04304489 
+420 774 412 477 
podpora@workoholix.cz 
 

Kontakt na pověřence pro OÚ 

Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí 
Praskačka 12, 503 33 Praskačka 
IČ: 70971358 
Kontaktní osoba: Lucie Štěpánková 
 gdpr@urbanicko.cz 
Datová schránka: wy2yghg 
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