Oznámení o zpracování osobních údajů Ministerstvem vnitra
-

v rámci agendy pobytu cizinců na území České republiky -

V souladu s čl. 12 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (dále jen „Nařízení“) Ministerstvo vnitra tímto cizincům a jiným osobám (dále
jen „subjekt údajů“), které jsou účastny úkonů podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, poskytuje dle čl. 13 Nařízení následující informace:
1. Správcem osobních údajů subjektu údajů je
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovány pro účely postupu podle zákona č. 326/1999 Sb. a
v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. V rozsahu stanoveném těmito právními předpisy má subjekt údajů povinnost osobní údaje
poskytnout.
3. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou podle pravidel uvedených v § 160 zákona č.
326/1999 Sb.
4. Ve vztahu k osobním údajům subjektu údajů má tento právo:
-

na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají
na provedení výmazu osobních údajů, pokud byly shromážděny protiprávně
na omezení zpracovávání údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení
na podání stížnosti dozorovému úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

5. Osobní údaje ubytovaného cizince v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost
v případě uvedeném v § 158 odst. 11 zák. č. 326/1999 Sb. poskytuje Ministerstvo vnitra na žádost
vlastníku nemovitosti či osobě oprávněné k užívání nemovitosti.
6. Osobní a jiné údaje cizinců poskytuje Ministerstvo vnitra jiným orgánům moci veřejné, pokud je
potřebují k plnění svých úkolů.
7. V rozsahu uvedeném v § 159 dost. 11 a 12 zák. č. 326/1999 Sb. Ministerstvo vnitra poskytuje osobní
údaje cizince jinému členskému státu Evropské unie.

