
Obec Ořechov 
Zahradní 216/1 
664 44 Ořechov

Tel.: +420 547 225 131
Mobil: +420 731 414 473
E-mail: obec@orecho vubrna.cz 
Id datové schránky : bmbbcae

IČO: 00282278 
DIČ: CZ00282278 
Číslo účtu: 94-7317641/0710, ČNB 

Název projektu ANO
 
 
 
 
 

Hlasovací lístek 
pro projekt participativního rozpočtu

obce Ořechov na rok _____

Zaškrtněte nejvýše dvakrát ANO.

Příloha č. 5

Pravidla pro hlasování:

a) hlasování se zúčastní občané obce starší 16 let s trvalým pobytem v obci, 

b) každý občan má k dispozici 2 hlasy,

c)  hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty, jednomu zveřejněnému projektu však maximál-

ně jeden hlas



Pravidla pro hlasování:
Hlasování se zúčastní občané obce starší 16 let s trvalým pobytem v obci.
a) Každý občan má k dispozici 2 hlasy.
b) Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty, jednomu zveřejněnému projektu však maximálně jeden hlas.
c) Pokud hlasující použije více jak dva hlasy, je hlasovací lístek neplatný.
d) Informace o zpracování osobních údajů naleznete na zadní straně hlasovacího lístku.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Obec Ořechov tímto informuje občany o zpracování osobních údajů 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 a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen “GDPR” za účelem hlasování o Participativním rozpočtu.

Správce osobních údajů
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov, IČO: 00282278, ID datové schránky: bmbbcae

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
• E-mail: poverenec@orechovubrna.cz
• Kontaktní poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov

Účel zpracování osobních údajů
Realizace projektu Participativního rozpočtu schváleného aktuálním usnesením. 

Subjekty údajů
• Navrhovatelé projektů
• Občané obce Ořechov účastnící se hlasování

Zpracovávané osobní údaje
A) navrhovatelé projektů. Jméno a příjmení - E-mailová adresa - Telefonní číslo
B) občané účastnící se hlasování. Jméno a příjmení - Datum narození - Adresa bydliště

Právní důvod zpracování osobních údajů
Právním důvodem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – zpraco-
vání údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Zdroj osobních údajů
Zdrojem osobních údajů jsou jednotlivé subjekty údajů vstupující do projektu Participativního rozpočtu.

Doba uložení osobních údajů
Doba uložení osobních údajů je správcem stanovena na 4 roky od jejich poskytnutí.

Předávání osobních údajů třetím osobám a do ciziny
Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám ani do ciziny.

Zpracovatel osobních údajů
Obec Ořechov v rámci projektu Participativní rozpočet zpracovává osobní údaje z fyzicky (poštou nebo osobně) doručených 
formulářů (podání projektu resp. hlasovací lístek). Elektronicky podané formuláře zpracovává technologický partner, společ-
nost Neogenia s. r. o., IČ: 29198950

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů – zejména se jedná o informace o účelu zpra-
cování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, na přístup k osobním údajům – právo 
subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpra-
covávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat.

* Subjekt údajů má právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost   
   u dozorového úřadu.
* Subjekt údajů má právo být seznámen se skutečnostmi, pokud dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
* Subjekt údajů má právo požadovat po správci omezení zpracování osobních údajů.
* Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených v GDPR.
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