
 

Uložení osobních údajů v registrech konzulárních úkonů 

zde: Prohlášení o ochraně osobních údajů dle článku 13 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů -GDPR- 

(povinnost k poskytnutí informací) 

 
Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo používá k provedení těchto 

úkonů Vaše osobní údaje. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se týkají 

identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Abychom Vás poučili o zpracování 

Vašich osobních údajů a splnili tak naši povinnost k poskytnutí informací (dle článku 13 

GDPR), dovolujeme si Vám sdělit následující: 

 

1. Správce pro účely zpracování Vašich osobních údajů dle článku 4 odst. 7 GDPR: 

 

Německé velvyslanectví v Praze 

Vlašská 19 

118 00 Praha 1 

Telefon: +420 257 113 111 

Fax: +420 257 113 219  

Webové stránky: www.prag.diplo.de 

Kontaktní formulář: https://prag.diplo.de/cz-cs/botschaft/kontaktformular 

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů spolkového ministerstva 

zahraniční: 

 

Pověřenec spolkového ministerstva zahraničí pro ochranu osobních údajů 

Werderscher Markt 1 

10117 Berlín 

Telefon: +49 30 5000 2711 

Fax: +49 30 5000 5 1733 

Webové stránky: www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/datenschutz  

Kontaktní formulář: www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/datenschutz/kontakt-

datenschutz  

 

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení registru konzulárních úkonů. 

Právním základem zpracování údajů jsou čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů ve spojení s § 10 německého konzulárního zákona 

a ustanoveními německého zákona o ověřování, neboť zpracování je nezbytné pro 

splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým  

je pověřen správce. 

http://www.prag.diplo.de/
https://prag.diplo.de/cz-cs/botschaft/kontaktformular
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4. Vaše osobní údaje budou za účelem jejich zpracování uloženy po dobu pěti let, v případě 

konzulárního ověřování po dobu deseti let. 

 

5. Za určitých podmínek máte jako subjekt údajů tato práva: 

 

- právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR) 

- právo na opravu (článek 16 GDPR) 

- právo na výmaz (článek 17 GDPR) 

- právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR) 

- právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR) 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (článek 21 GDPR). 

 

6. Dále máte rovněž právo stěžovat si ve věci zpracování Vašich osobních údajů 

dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem pro ochranu 

osobních údajů ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo je: 

Spolkový pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací, Husarenstr. 30,  

D-53117 Bonn. 


