
 

 

 

Vážení spoluobčané, 

Obec Nelahozeves na den 12. září 2020 plánuje pro své občany „Nelahozevský Happening“, 

který se bude konat od 16:00 v parku na návsi pod zámkem, jež bude náhradou za zrušený 

Happening na starém mostě.  

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví souvisejících s šířením 

onemocnění COVID-19, která ministerstvo přijalo během posledních dnů, bychom vás 

společně se starostou obce chtěli požádat o malou míru porozumění, abychom se mohli sejít 

a akci si pěkně užít. 

Rádi bychom vás požádali o vyplnění níž uvedené tabulky. Údaje, které nám poskytnete, 

budou řádně uchovány a zabezpečeny, aby nedošlo ke zneužití. O údaje v rozsahu – jméno, 

příjmení, telefon nebo e-mail – vás prosíme pouze za účelem ochrany veřejného zájmu 

v oblasti veřejného zdraví. Údaje budou na obci uchovány pouze po dobu 10 dnů 

(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, viz příloha), poté bude 

postupováno dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dokumenty budou skartovány. Údaje 

po vás chceme pouze pro případ podezření na nákazu COVID-19, kdy by tyto údaje byly 

předány Krajské hygienické stanici Středočeského kraje v zájmu usnadnění eventuální 

budoucí spolupráce s OOVZ (orgánu ochrany veřejného zdraví) při epidemiologickém šetření. 

Tyto údaje jsou od vás získávány dle ustanovení čl. 6 odst. písm. e) Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/679 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, GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování 

osobních údajů. 

 

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné. 

 

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 

 

 

 

 

Bc. Josef Kazík       Jakub Brynda 

  pověřenec pro ochranu OÚ                  starosta obce 
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