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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
Městský úřad Přelouč obdržel dne 20.4.2022 Vaši písemnost označenou jako Žádost o sdělení
informace ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Co se týče Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), touto žádostí se domáháte, aby v případě, že byly Vaše osobní
údaje evidovány v interním rejstříku osob, které spáchaly násilný čin na nezletilé osobě, nebo jsou ze
spáchání takového činu podezřelé, Vám bylo sdělena informace, kdy, kde, kdo a z jakého důvodu Vás
do rejstříku zaregistroval.
Městský úřad Přelouč jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 InfZ, přezkoumal Vaši žádost o
poskytnutí informací a sděluje Vám následující. Na Městském úřadu Přelouč není a ani v minulosti
nebyl veden žádný interní rejstřík osob, které spáchaly násilný čin na nezletilé osobě, nebo které by
byly z takového protiprávního jednání podezřelé, proto jste nemohl být v tomto smyslu nikam zapsán
a Vaše osobní údaje byly a jsou zpracovávány striktně na základě zákonných zmocnění uvedených
v jednotlivých právních předpisech a je s nimi nakládáno v souladu s Obecným nařízením Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a platnými interními směrnicemi
Městského úřadu Přelouč.
Vaše žádost podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů bude vyřízena samostatně
v zákonem stanovené lhůtě podle § 30 odst. 1 zákona o zpracování osobních údajů.
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