
 

DODATEK č. 1   

k Jednacímu řádu Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 
I. 

 

Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Svinov, který byl  schválený usnesením č. 

174/ZMOb-Svi/1418/19 ze dne 15.12.2016 se tímto dodatkem č. 1 mění takto: 

 

 

1) v čl. 14 se za bod č. (6) nově vkládají body: 

 

(7) Při nakládání s materiály obsahujícími osobní údaje, k nimž mají členové výborů přístup, 

si členové výborů počínají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů, zejména s jeho zásadami tak, aby osobní údaje byly 

zpracovávány pouze za stanoveným účelem a nebyly zpřístupněny osobám, které k jejich 

zpracování nejsou oprávněny. 

 

(8) Materiály jsou fyzicky uchovávány pouze na místech zabezpečených zámkem či kódem.    

      V digitální podobě jsou uloženy na nosičích dat zabezpečených minimálně heslem.  

 

(9) Členové výborů shromažďují materiály, ke kterým přichází do kontaktu ze své činnosti, 

pouze po dobu nezbytně nutnou, a to včetně údajů, které jsou zaznamenány v pracovních 

verzích dokumentů a elektronické poště. Příslušní zaměstnanci zařazení do úřadu 

městského obvodu, kteří zabezpečují technické a administrativní práce související 

s činností výborů zajistí skartaci písemných podkladových materiálů. 

 

(10) V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí tuto skutečnost člen      

       výboru do 24 hodin od okamžiku, kdy k tomuto porušení došlo, a to odpovědné osobě    

       za oblast ochrany osobních údajů. 

 

 

2) v čl. 20 se za bod č. (5) nově vkládají body: 

 

(6) Při nakládání s materiály obsahujícími osobní údaje, k nimž mají členové zastupitelstva 

přístup, si členové zastupitelstva počínají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména s jeho zásadami tak, aby osobní údaje byly 

zpracovávány pouze za stanoveným účelem a nebyly zpřístupněny osobám, které k jejich 

zpracování nejsou oprávněny. 

 

(7) Materiály jsou fyzicky uchovávány pouze na místech zabezpečených zámkem či kódem.    

V digitální podobě jsou uloženy na nosičích dat zabezpečených minimálně heslem.  

 



(8) Členové zastupitelstva shromažďují materiály, ke kterým přichází do kontaktu ze své   

      činnosti, pouze po dobu nezbytně nutnou, a to včetně údajů, které jsou zaznamenány   

       v pracovních verzích dokumentů a elektronické poště.  

 

(9) V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí tuto skutečnost člen 

zastupitelstva do 24 hodin od okamžiku, kdy k tomuto porušení došlo, a to odpovědné 

osobě za oblast ochrany osobních údajů. 

 

(10) Po skončení zasedání zastupitelstva městského obvodu zajistí příslušní zaměstnanci      

zařazení do úřadu městského obvodu skartaci písemných podkladových materiálů. 

 

II. 

Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Svinov č. 

259/ZMOb-Svi/1418/29 dne 06.06.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                         …………………………………… 

    Ing. Helena Wieluchová     Ing. Daniel Žitník 

              starostka místostarosta 

 

 

 

 

                                                                                      ……………………………….. 

                                                                                               Mgr. Viktor Kojdecký 

              místostarosta  

    

                                                                                      


