
 

INFORMACE pro subjekt údajů při získání údajů od subjektu údajů dle čl. 13 (resp. 14) 

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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245,  

500 03 Hradec Králové  

IČ: 70 88 95 46 

DIČ: CZ 70 88 95 46 

(dále jako „správce“ nebo „Královéhradecký kraj“) 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na internetových stránkách 

Královéhradeckého kraje – www.kr-kralovehradecky.cz 

Osobní údaje žadatele o dotaci, jakož i příjemce dotace na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále jen „subjekt údajů“) jsou zpracovávány v plném 
souladu s platnými právními předpisy.  

 

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s NAŘÍZENÍM 
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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 

Kromě možnosti přístupu k osobním údajům vedených Královéhradeckým krajem, má subjekt údajů 

právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistí, že jsou tyto údaje nesprávné. Dále 

má právo na výmaz, či právo vznést námitku proti zpracování. Tato práva jsou limitována zákonnými 
povinnostmi správce při zpracování osobních údajů. 

 

Pokud subjekt údajů shledá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů jeho práv, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě 

svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení. 

 
Neposkytnutí osobních údajů bude znamenat, že správce (Královéhradecký kraj) nebude moci subjekt 

údajů zařadit mezi žadatele o dotaci, resp. bude nucen žádost pro nesplnění formálních náležitostí 

žádosti zamítnout. Bez poskytnutých osobních údajů nelze rovněž uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Osobní údaje, které na základě pokynu Královéhradeckého kraje předáváte tj.  

- adresné a identifikační údaje 

- popisné údaje 
 

jsou získávány za účelem zařazení do dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění 

domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace“, rozhodnutí o udělení/neudělení podpory, 

příp. uzavření dotační smlouvy a pro naplnění zákonných povinností poskytovatele (pro účely 
administrace programu) a právních povinností správce vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/


Shora popsané osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání projektu, v období udržitelnosti 

projektu a dále dle příslušných lhůt pro dané dokumenty v souladu příslušnými právními předpisy 

v oblasti archivnictví a spisové služby (včetně interních předpisů správce). 
 

 

Další informace k systému nakládání s osobními údaji lze nalézt na internetových stránkách správce – 
www.kr-kralovehradecky.cz. 

 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

