Informace podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Německé ministerstvo zahraničí používá při zpracování vaší žádosti vaše osobní údaje. Osobní údaje
jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu.
Abychom vám zpracovávání údajů vysvětlili a abychom vyhověli naší informační povinnosti podle čl.
13 GDPR, sdělujeme vám následující:
[1] Správcem vašich osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 GDPR je německé ministerstvo zahraničí:
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Telefon: +49 30 18-17-0
Linka pro občany: +49 30 18-17-2000
Fax: +49 30 18-17-3402
Webové stránky: www.auswaertiges-amt.de
Kontaktní formulář: https://www.auswaertiges-amt.de/de/datenschutz-node/kontakt-datenschutz
[2] Kontaktní údaje pověřence německého ministerstva zahraničí pro ochranu osobních údajů :
Datenschutzbeauftragter des Auswärtigen Amtes
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Telefon: +49 30 5000 2711
Fax: +49 30 5000 5 1733
Webové stránky: www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/datenschutz
Kontaktní formulář: https://www.auswaertiges-amt.de/de/datenschutz-node/kontakt-datenschutz
[3] V zahraničí se můžete obrátit rovněž na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů německého
zastupitelského úřadu ve Vaší zemi. Kontaktní údaje pro Českou republiku:
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
[4] Vaše osobní údaje jsou předávány Spolkovému správnímu úřadu / příslušnému matričnímu úřadu
za účelem dalšího zpracování vaší žádosti týkající se státní příslušností, jména či osobního stavu.
Zahraniční zastupitelský úřad zpracovává vaše osobní údaje za účelem zjištění totožnosti žadatele,
kontroly úplnosti vaší žádosti a ověření kopií a vašeho podpisu na formuláři žádosti. Právním

základem pro zpracování je § 31 německého zákona o státní příslušnosti (Staatsangehörigkeitsgesetz)
a § 2, 8 a 10 konzulárního zákona (Konsulargesetz).
[5] Vaše osobní údaje jsou v souladu se služebními pokyny pro dokumentaci a vedení spisů na
zahraničních zastupitelských úřadech ukládány po dobu nejdéle 5 let; po kladném vyřízení vaší žádosti
jsou vaše údaje okamžitě vymazány.
[6] Jako subjekt údajů máte v zásadě následující 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 (článek 21 GDPR),
- právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR). Dozorovým úřadem příslušným pro
německé ministerstvo zahraničí je spolkový pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup
k informacím.
[7] Dále máte právo stěžovat si na zpracování svých osobních údajů u úřadu pro dohled nad ochranou
osobních údajů. Dozorovým úřadem příslušným pro německé ministerstvo zahraničí je spolkový
pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím:
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn
Telefon: +49 228-997799-0
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de

