
 
Prohlášení o mlčenlivosti člena komise Rady městské části Praha 21 

 
dle 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), zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dále předpisů souvisejících s činností komisí rady.  

 
 
Já, níže podepsaná/ný: ………………………………………………………………...  

(titul, jméno, příjmení) 

člen komise ……………………………………………………………………………  

 
tímto prohlašuji,  
 
že jsem si vědoma/vědom, že v souvislosti s výkonem funkce člena komise Rady městské části 
Praha 21 a v rámci plnění povinností mi z této funkce plynoucích, přicházím do styku 
s osobními údaji a s některými chráněnými informacemi včetně obchodního tajemství.   

V této souvislosti jsem si vědoma/vědom, že jsem povinna/povinen zachovávat mlčenlivost 
nejen o osobních údajích, ale také o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů, a také o skutečnostech, na něž se vztahuje obecná povinnost 
mlčenlivosti a nemohou být poskytnuty postupem dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.   

Jsem si vědoma/vědom, že povinnost zachovávat mlčenlivost obsahuje rovněž zákaz 
zveřejňovat osobní údaje a tzv. chráněné informace, jakož i zákaz tyto údaje jakkoliv dále 
zpracovávat (do přehledů, seznamů, výtahů), nejde-li o zpracování pro potřeby komise, 
a využívat informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, a obsahuje rovněž 
povinnost zabezpečit tyto informace proti ztrátě.  

Jsem si vědoma/vědom, že povinnost zachovávat mlčenlivost trvá po celou dobu výkonu mé 
funkce, jakož i po jejím skončení, nebudu-li povinnosti mlčenlivosti zproštěna/zproštěn dříve, 
a zavazuji se tuto povinnost dodržovat, a to při vědomí, že jakožto po členovi orgánu městské 
části, resp. poradnímu a iniciativnímu orgánu je městská část oprávněna po mně vymáhat 
případnou škodu, která může městské části nebo třetím osobám porušením povinnosti 
mlčenlivosti vzniknout, tzv. regresní nárok.  

 
 
V Praze dne …………………….  

 
 
………………………………………… 

podpis 


