
Informace o registraci a zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním 
aplikace Mobilní Rozhlas a Zlepšeme Česko 

 
 
Vyplněním tohoto registračního formuláře Obec Nelahozeves, IČ 00237094, se sídlem ul. 
Školní čp. 3, Nelahozeves, v souvislosti s provozováním komunikační platformy Mobilní 
Rozhlas a partnerských aplikací Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo bude 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které se do služby zaregistrují a následně dle 
projeveného zájmu budou využívat vybraných služeb.  
 
 
Obec poté vystupuje v roli Správce a zpracovatele osobních údajů a registrovaní uživatelé 
vystupují jako subjekty osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude prováděno na 
základě ustanovení článku 6 (zákonnost zpracování) bodu 1., písm. b) a e), Obecného nařízení 
Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., O zpracování 
osobních údajů. Osobní údaje registrovaných uživatelů budou předávány v nezbytně nutné 
míře a rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní Rozhlas a výše uvedených 
aplikací (Zlepšeme Česko, atd.), kterým je k datu vyvěšení tohoto informačního memoranda 
Neogenia s.r.o., IČ 29198950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost na základě 
uzavření Smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy pro obec Nelahozeves 
vystupuje také jako zpracovatel osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro Správce 
osobních údajů zpracovávat a bude je používat pro řádné poskytování služby Mobilního 
Rozhlasu. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného 
fungování komunikační platformy Mobilní Rozhlas. Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; 
pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního Rozhlasu plně funkční. 
Osobní údaje jsou pro řádné fungování služby zpracovávané v rozsahu: 
 
 

1. důležité pro správné fungování služby - telefonní číslo, e-mailová adresa 
2. doplňkové, umožňující cílení informací - jméno a příjmení, datum narození, bydliště, 

pohlaví, věk, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální 
poloha, pohyb za účelem využívání služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas 
a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo (dále jen 
partneři). 

 
 
Přes Mobilní Rozhlas mohou občané např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v obci, 
mohou vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována jejich poloha nebo pohyb. To 
vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních 
potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod. Dále mohou být občané informováni 
o novinkách komunikační platformy Mobilní Rozhlas a jejích partnerů. 
Osobní údaje poskytnuté občany budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tzn. na dobu 
zapojení obce do komunikační platformy Mobilní Rozhlas. 
Pokud ještě nebylo občanovi, který se chce zaregistrovat 15 let, musí registraci akceptovat 
také jeden z jeho rodičů či jiný zákonný zástupce. Registrací v aplikaci prohlašuje osoba 
mladší 15 let, že toto omezení je jí známo a prohlašuje, že ho nijak neobchází. 
 
 
Správce osobních údajů: 
obec Nelahozeves, IČ 00237094, se sídlem Školní čp. 3, Nelahozeves 



 
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Bc. Josef Kazík, telefon: 
+420720075064, email: poradaochrana@gmail.com 
 
 
 
Informace správce osobních údajů: 
OBECNÉ: 

 Vaše osobní údaje budou na základě informovaného souhlasu uchovány po dobu 
zapojení obce do komunikační platformy Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto 
souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně 
dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu. 

 Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo 
zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou 
zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším 
konkrétním informacím. 

 Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S 
přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních 
údajů. 

 Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech. 

 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených 
případech. 

 Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 
čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci. 

 Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude 
dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním. 

 Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, 
že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje 
neoprávněně či jinak porušují Vaše práva. 

 
 
ZVLÁŠTNÍ: 

 Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, 
pro účely informování o novinkách komunikační platformy Mobilní Rozhlas a jejích 
partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel 
zpracovávány. 
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