Informace dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení 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).
Příprava materiálů pro jednání orgánů města
Odbor: všechny odbory
Příprava podkladů a materiálů pro jednání orgánů města
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb.
zákon č. 218/2000 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. a)
GDPR - čl. 6 odst. 1
- pořizování kopií OP pro banku
písm. c)
kategorie subjektů údajů
osoby obsažené v materiálech dotčené příslušnou věcí
smluvní strany
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa
trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, IČO, název firmy
kategorie příjemců údajů
dle charakteru příslušné věci
zdroje osobních údajů
Informační systém základních registrů, subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Stížnosti, podněty a oznámení občanů
Odbor: všechny odbory
Stížnosti, podněty a oznámení občanů
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
stěžovatelé,
podatelé
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště nebo
kontaktní adresa, jiné údaje uvedené podateli/stěžovateli
kategorie příjemců údajů
případně příslušný státní orgán nebo organizace v jejíž
působnosti stížnost patří
zdroje osobních údajů
přímo od subjektu údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Odbor: všechny odbory
Poskytování informací podle o svobodném přístupu k
informacím
právní titul pro zpracování
zákon č. 106/1999 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé o poskytnutí informace
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
příp. adresa bydliště a adresa pro doručování, elektronická
adresa (viz § 14 zákona č. 106/1999 Sb.)
kategorie příjemců
krajský úřad v případě odvolání
zdroje osobních údajů
přímo od subjektů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Spisová služba
Odbor: všechny odbory
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Spisová služba
zákon č. 499/2004 Sb.
písm. c)
odesílatelé,
adresáti,
účastníci řízení
jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa místa trvalého
bydliště, popř. doručovací adresa, adresa sídla
další údaje uvedené v dokumentaci
občané
organizace v rámci odpovědi
přímo od subjektů
dle Spisového a skartačního řádu

Evidence smluv a dohod (včetně dodatků) uzavřených městem a spadajících do
působnosti příslušných odborů
Odbor: všechny odbory
Evidence smluv a dohod (včetně dodatků) uzavřených
městem a spadajících do působnosti příslušných odborů
právní titul pro zpracování
zákon č. 128/2000 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
smluvní strana
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa místa trvalého
bydliště
příp. další údaje: podle charakteru smluv a dohod
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
fyzické osoby,
právnické osoby
registry
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Pracovní složka zaměstnance
Odbor: všechny odbory
Pracovní složka zaměstnance
zákon č. 262/2006 Sb.
NV č. 201/2010 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
písm. f)
kategorie subjektů údajů
zaměstnanci
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail, pracovní doba,
pracovní náplň, hodnocení zaměstnance, přehled školení, výše
osobního příplatku
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
zaměstnanci
vlastní
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Hlášení, evidence a zasílání záznamu o úrazu
Odbor: všechny odbory
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Hlášení, evidence a zasílání záznamu o úrazu
zákon č. 262/2006 Sb.
NV č. 201/2010 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
zaměstnanci
kategorie osobních údajů
dle vzoru přílohy NV
kategorie příjemců údajů
orgány uvedené v NV 201/2010 Sb.
zdroje osobních údajů
přímo od subjektu údajů
vlastní
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Výběrová řízení a zadávací řízení dle platných právních předpisů a směrnice (zakázky)
Odbor: všechny odbory
Výběrová řízení a zadávací řízení dle platných právních
předpisů a směrnice (zakázky)
právní titul pro zpracování
zákon č. 134/2016 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
účastník výběrového nebo zadávacího řízení
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, IČO, název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo, číslo bankovního účtu, e-mail, telefon
kategorie příjemců údajů
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
poskytovatelé dotací
zdroje osobních údajů
účastník výběrového nebo zadávacího řízení
doba uchovávání
po dobu stanovenou zákonem nebo podmínkami poskytovatele
dotace - min. 10 let
účel zpracování

Vedení příručních pokladen
Odbor: všechny odbory
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Vedení příručních pokladen
zákon č. 634/2004 Sb.
písm. c)
písm. f)
plátce
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
podpis
nejsou předávány dalším osobám
přímo od subjektu údajů
vlastní
dle Spisového a skartačního řádu

Smluvní vztahy vč. objednávek
Odbor: všechny odbory
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů

kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Smluvní vztahy vč. objednávek
zákon č. 89/2012 Sb.
písm. b)
písm. c)
smluvní strana
fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá
zvláštní zákon), telefon, e-mail, číslo bankovního účtu
fyzické osoby podnikající:
jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, telefon, čí
smluvní strana
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Účetnictví vč. evidence účetních dokladů
Odbor: Odbor finanční
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Účetnictví vč. evidence účetních dokladů
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
písm. c)
smluvní strana
jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa pobytu nebo
sídla firmy, číslo bankovního účtu, příp. i číslo občanského
průkazu,
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Vratky případných přeplatků ze sankcí
Odbor: Odbor finanční
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Vratky případných přeplatků ze sankcí
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
písm. c)
dotčené fyzické osoby,
zástupci právnických osob
jméno, příjmení, adresa pobytu nebo sídla firmy, číslo
bankovního účtu
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Správa pohledávek v samostatné působnosti
Odbor: Odbor finanční

účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Správa pohledávek v samostatné působnosti
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
písm. c)
písm. f)
dotčené fyzické osoby,
zástupci právnických osob
jméno, příjmení, adresa pobytu nebo sídla firmy, datum
narození, číslo bankovního účtu
finanční úřad
soud
exekutorský úřad
subjekt údajů,
vlastní
dle Spisového a skartačního řádu

Správa místních poplatků
Odbor: Odbor finanční

Správa místních poplatků
zákon č. 565/1990 Sb.
zákon č. 280/2009 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
dotčené fyzické osoby,
zástupci právnických osob
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení,titul, adresa pobytu nebo sídla firmy, rodné
číslo, číslo bankovního účtu, tel., e-mail
kategorie příjemců údajů
finanční úřad, Celní úřad
exekutorský úřad
zdroje osobních údajů
vlastní
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Vymáhání pohledávek, v rámci toho vymáhání sankcí z přenesené působnosti
Odbor: Odbor finanční
účel zpracování

Vymáhání pohledávek, v rámci toho vymáhání sankcí z
přenesené působnosti
právní titul pro zpracování
zákon č. 280/2009 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
dotčené fyzické osoby,
zástupci právnických osob
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa pobytu nebo sídla firmy, RČ, číslo
bankovního účtu
kategorie příjemců údajů
finanční úřad, Celní správa, úřad práce, OSSZ, banky,
zdravotní pojišťovny, soudy
exekutorský úřad
zdroje osobních údajů
vlastní
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Poskytování dotací
Odbor: Odbor finanční

účel zpracování
právní titul pro zpracování

Poskytování dotací
zákon č. 250/2000 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. a)
GDPR - čl. 6 odst. 1
- souhlas se zveřejněním
písm. b)
písm. c)
kategorie subjektů údajů
žadatel o dotaci,
příjemce dotace
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, IČ, adresa pobytu nebo sídlo
firmy, bankovní účet, telefon, e-mail
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
registry,
vlastní
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Poskytování ověřených výstupů ISVS
Odbor: Odbor finanční

Poskytování ověřených výstupů ISVS
zákon č.. 365/2000 Sb.
zákon č. 111/2009 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, titul, adresa -trvalý pobyt nebo adresa pro
doručování, číslo občanského průkazu,datum narození
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
registry
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Správa uložených a nezaplaceních pokut udělených městskou policií
Odbor: odbor finančnní

Správa uložených a nezaplaceních pokut udělených
městskou policií
právní titul pro zpracování
zákonč. č. 280/2009 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
dotčené fyzické osoby,
zástupci právnických osob
kategorie osobních údajů
jméno příjmení, datum narození, bydliště nebo sídlo, IČO, tel.
e-mail
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
registry
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Evidence žadatelů o osobní certifikát pro elektronický podpis
Odbor: odbor finanční

Evidence žadatelů o osobní certifikát pro elektronický
podpis
právní titul pro zpracování
zákon č. 297/2016 Sb.
další zvláštní zákony
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. f)
kategorie subjektů údajů
zaměstnanci
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, rodné číslo, osobní číslo, email
kategorie příjemců údajů
Česká pošta a.s.
zdroje osobních údajů
vlastní
doba uchovávání
určuje provozovatel portálu Česká pošta
účel zpracování

Evidence uživatelů centrálních aplikací na portálu veřejné správy
Odbor: odbor finanční
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Evidence uživatelů centrálních aplikací na portálu veřejné
správy
písm. e)
zaměstnanci
jméno, příjmení, email
Ministerstvo vnitra ČR
vlastní
po dobu trvání pracovního poměru

Elektronická aukce
Odbor: odbor finanční

účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Elektronická aukce
zákon č. 134/2016 Sb.
písm. c)
účastníci
jméno, příjmení, přihlašovací jméno, IČO, e-mailová adresa,
titul, telefonní číslo, adresa pracoviště, číslo účtu
nejsou předávány dalším osobám
od subjektu údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Vyřizování pojistných událostí
Odbor: odbor finanční

Vyřizování pojistných událostí
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
poškození
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, datum
narození, příp. další údaje dle charakteru smluv a dohod
(telefon, e-mail, bankovní spojení)
kategorie příjemců údajů
smluvní pojišťovna
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Vedení spisů veřejnosprávní kontroly
Odbor: odbor finanční

účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Vedení spisů veřejnosprávní kontroly
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
písm. c)
kontrolovaná osoba,
zástupci příspěvkové organizace
jméno, příjmení, datum narození, osobní číslo, mzdové listy,
jiné údaje uvedené subjektem
kontrolující orgán
příslušná příspěvková organizace
subjekt údajů
vlastní
dle Spisového a skartačního řádu

Vedení spisů interních auditů
Odbor: odbor finanční
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Vedení spisů interních auditů
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
písm. c)
pracovníci auditovaného odboru
jméno, příjmení, datum narození, osobní číslo, mzdové listy,
jiné údaje uvedené subjektem
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
vlastní
dle Spisového a skartačního řádu

Vyřizování žádostí občanů - zábor veřejného prostranství
Odbor: odbor finanční
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Vyřizování žádostí občanů - zábor veřejného prostranství
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
písm. c)
žadatelé
jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště, popř. adresa pro doručování, místo podnikání, IČO,
kontaktní telefon, email
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Poskytování příspěvků z programu Ministerstva kultury a z programu regenerace MPZ
režim smlouvy, požádají odbor kultury
Odbor: odbor finanční

Poskytování příspěvků z programu Ministerstva kultury a z
programu regenerace MPZ režim smlouvy, požádají odbor
kultury
právní titul pro zpracování
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
smluvní strana
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa místa trvalého
pobytu(sídla, statutární zástupce (u právnických osob)
kategorie příjemců údajů
krajský úřad
Národní památkový ústav
Ministerstvo kultury ČR
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Konkurzní řízení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem - škol a
školských zařízení
Odbor: odbor finanční

Konkurzní řízení ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných městem - škol a školských zařízení
právní titul pro zpracování
zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 561/2004 Sb.
vyhláška č. 54/2005 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
uchazeči o výkon funkce ředitele školy
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, nejvyšší
dosažené vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů, lékařské
potvrzení o způsobilosti vykonávat práci ředitele, životopis
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Vedení personálních spisů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem
Odbor: odbor finanční
Vedení personálních spisů ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných městem
právní titul pro zpracování
zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 561/2004 Sb.
zákon č. 563/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
ředitelé příspěvkových organizací
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození a rodné číslo
další údaje (osobní údaje vyplývající z dokladu o ukončení
vzdělání, z pracovních smluv, z Rejstříku trestů, z potvrzení
lékaře o způsobilosti k výkonu funkce ředitele)
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Řešení problematiky nezapsání dítěte do mateřské školy a základní školy z důvodu
nečinnosti zákonných zástupců dítěte
Odbor: odbor finanční

Řešení problematiky nezapsání dítěte do mateřské školy a
základní školy z důvodu nečinnosti zákonných zástupců
dítěte
právní titul pro zpracování
zákon č. 561/2004 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 251/2016 Sb..
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
zákonní zástupci dětí a žáků
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte
(u cizinců místo pobytu dítěte)
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
registry
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Zápisy dětí a žáků k povinné předškolní a školní docházce
Odbor: odbor finanční
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Zápisy dětí a žáků k povinné předškolní a školní docházce
zákon č. 561/2004 Sb.
písm. c)
děti a žáci k povinné předškolní a školní docházce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte
(u cizinců místo pobytu dítěte)
spádová základní škola,
spádová mateřské škola
registry
do doby provedení zápisu, nejdéle 1 rok

Vedení evidence příspěvkových organizací
Odbor: odbor finannční
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Vedení evidence příspěvkových organizací
písm. f)
ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
adresa pro doručování
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
po dobu výkonu funkce ředitele

Evidence registrovaných čtenářů
Odbor: městská knihovna

účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Evidence registrovaných čtenářů
zákon č. 257/2001 Sb.
písm. b)
písm. c)
registrovaní čtenáři knihovny
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, email, tel.
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
rok po poslední zápůjčce

Působnost stavebního úřadu
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Působnost stavebního úřadu
zákon č. 183/2006 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
vyhláška č. 503/2006 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatel,
účastníci řízení,
veřejnost (EIA)
kategorie osobních údajů
viz § 37 odst. 2 spr. řádu
název stavby (druh a účel stavby, obec, ulice, č.p., č. evid.),
pozemky (k.ú. parc. č., druh pozemku, výměra), telefon, mobilní
telefon, fax, e-mail, datová schránka
kategorie příjemců údajů
účastníci řízení
krajský úřad
ministerstva
soudy
orgány činné v trestním stíhání
finanční správa
katastrální úřad
dotčené orgány státní správy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
registry a rejstříky
doba uchovávání
po dobu životnosti stavby
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic
II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací
právní titul pro zpracování
zákon č. 183/2006 Sb.
zákon č. 13/1997 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
vyhláška č. 503/2006 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatel,
účastníci řízení,
veřejnost (EIA)
kategorie osobních údajů
viz § 37 odst. 2 spr. řádu
název stavby (druh a účel stavby, obec, ulice, č.p., č. evid.),
pozemky (k.ú. parc. č., druh pozemku, výměra), telefon, mobilní
telefon, fax, e-mail, datová schránka
kategorie příjemců údajů
účastníci řízení
krajský úřad
ministerstva
soudy
orgány činné v trestním stíhání
finanční správa
katastrální úřad
dotčené orgány státní správy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
registry a rejstříky
doba uchovávání
po dobu životnosti stavby
účel zpracování

Přestupky v působnosti stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí
Přestupky v působnosti stavebního úřadu a speciálního
stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
právní titul pro zpracování
zákon č. 183/2006 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
účastníci řízení
kategorie osobních údajů
viz § 37 odst. 2 spr. řádu
kategorie příjemců údajů
účastníci řízení
krajský úřad
ministerstva
soudy
orgány činné v trestním stíhání
finanční správa
dotčené orgány státní správy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
registry a rejstříky
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Působnost úřadu územního plánování
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Působnost úřadu územního plánování
zákon č. 183/2006 Sb.,
zákon č. 500/2004 Sb.,
vyhláška č. 500/2006 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
občan obce,
vlastník pozemku,
žadatel o vydání regulačního plánu,
žadatel o vydání závazného stanoviska
kategorie osobních údajů
viz § 37 odst. 2 spr. řádu
kategorie příjemců údajů
sousední obce a obec, pro jejíž území se územní plán pořizuje
krajský úřad
ministerstva
soudy
orgány činné v trestním stíhání
finanční správa
katastrální úřad
dotčené orgány státní správy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
registry a rejstříky
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Agenda přidělování čísel popisných a evidenčních
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Agenda přidělování čísel popisných a evidenčních
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
vyhláška č. 326/2000 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatel (vlastník budovy)
kategorie osobních údajů
viz § 37 odst. 2 spr. řádu
kategorie příjemců údajů
krajský úřad
ministerstva
soudy
orgány činné v trestním stíhání
finanční správa
katastrální úřad
dotčené orgány státní správy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
registry a rejstříky
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy ve vodním hospodářství
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Výkon státní správy ve vodním hospodářství
zákon č. 254/2001 Sb.
zákon č. 274/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
vyhláška č. 432/2001 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé,
účastnící řízení,
projektanti,
zástupci z plné moci
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště,
adresa pro doručování
kategorie příjemců údajů
Krajský úřad JMK,
Ministerstvo životního prostředí ČR,
Ministerstvo zemědělství ČR
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy lesů
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Výkon státní správy lesů
zákon č. 289/1995 Sb.
zákon č. 149/2003 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
vlastníci lesa,
navrhovatelé lesních stráží,
navržené osoby,
účastníci řízení
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa
trvalého bydliště
kategorie příjemců údajů
Krajský úřad JMK,
Celní úřad,
dotčené obce
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy myslivosti
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy myslivosti
zákon č. 449/2001 Sb.
zákon č.119/2002 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č.250/2016 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
účastníci řízení,
uživatelé a vlastníci honiteb,
žadatelé o vydání loveckých lístků,
osoby navržené na mysliveckou stráž
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, číslo pasu
kategorie příjemců údajů
Krajský úřad JMK
Český statistický úřad
Police ČR
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
Rejstřík trestů (opis a výpis)
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Výkon státní správy - odpady
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy - odpady
zákon č. 185/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
osoby nakládající s odpady
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště
kategorie příjemců údajů
svozová společnost - STKO,
správce informačního systému
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
osoby na základě plné moci
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Výkon státní správy rybářství - vydávání rybářských lístků, ustanovení rybářských
stráží
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Výkon státní správy rybářství - vydávání rybářských lístků,
ustanovení rybářských stráží
právní titul pro zpracování
zákon č. 99/2004 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé o vydání rybářských lístků,
osoby navržené na rybářskou stráž
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, číslo pasu u cizinců
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
zákon č. 114/1992 Sb.
vyhláška č. 189/2013 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.,
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
účastníci řízení
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště
kategorie příjemců údajů
Krajský úřad JMK
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu
právní titul pro zpracování
zákon č. 334/1992 Sb.
zákon č. 326/2004 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
účastníci řízení,
žadatelé
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, rodné příjmení; datum narození, místo, okres
a u cizinců stát narození, adresa místa pobytu, adresa místa
trvalého pobytu, státní občanství
kategorie příjemců údajů
Celní úřad,
dotčené obce,
Krajský úřad JMK,
dotčené orgány státní správy,
Ministerstvo životního prostředí ČR,
Státní rostlinolékařská správa
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týraní
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týraní
zákon č. 246/1992 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
účastníci řízení
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození
kategorie příjemců údajů
Krajský úřad JMK
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší
zákon č. 201/2012 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé,
osoby oprávněné jednat za žadatele
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
bydliště
kategorie příjemců údajů
Krajský úřad JMK
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
osoby na základě plné moci
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Povaodňová komise
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Povodňová komise
zákon č. 128/2000 Sb.
písm. c)
členové povodňové komise
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, zaměstnavatel, číslo
telefonu
Krajský úřad JMK,
HZS JMK
subjekt údajů
po dobu evidence člena komise

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek - podklad pro stavební řízení
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí
účel zpracování

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek - podklad
pro stavební řízení
právní titul pro zpracování
zákon č. 183/2006 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé,
projektan,ti
osoby zastupující na základě plné moci
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Přestupky na úseku státní správy spadající věcně do oblasti životního prostředí
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Přestupky na úseku státní správy spadající věcně do
oblasti životního prostředí
právní titul pro zpracování
zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 255/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
obviněný,
poškozený,
svědek,
vlastník věci,
případně další osoby
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, doklad
totožnosti
kategorie příjemců údajů
Krajský úřad JMK,
Krajská vojenská správa JMK,
Česká inspekce životního prostředí,
ISEP
okresní státní zastupitelství,
další subjekty dle zvláštních zákonů
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
Policie ČR
městská policie
oznamovatel
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Poskytování informací podle zákona o právu na informace o životním prostředí
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí
účel zpracování

Poskytování informací podle zákona o právu na informace
o životním prostředí
právní titul pro zpracování
zákon č. 123/1998 Sb..
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatel o informaci
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště a adresa pro doručování
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Žádosti o zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy, o změny MHD, o změny dopravního
značení
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

Žádosti o zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy, o změny MHD,
o změny dopravního značení
právní titul pro zpracování
zákon č. 128/2000 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
žadatel
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení adresa místa trvalého bydliště, telefon, e-mail
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Evidence psů v útulku (Protokol o odevzdání zvířete původnímu majiteli, Dohoda o
převzetí zvířete z útulku do náhradní péče), úřední záznamy MP
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí
Evidence psů v útulku (Protokol o odevzdání zvířete
původnímu majiteli, Dohoda o převzetí zvířete z útulku do
náhradní péče), úřední záznamy MP
právní titul pro zpracování
zákon č. 246/1992 Sb.,
zákon č. 166/1999 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. f)
kategorie subjektů údajů
občané
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, telefon, e-mail
kategorie příjemců údajů
provozovatel útulku
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Žádost o kácení stromů a keřů
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Žádost o kácení stromů a keřů
zákon č. 128/2000 Sb.
písm. c)
žadatel
jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, telefon, e-mail
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Poskytování informací podle zákona o právu na informace o životním prostředí
Odbor: Odbor stavení a živnotního prostředí

účel zpracování

Poskytování informací podle zákona o právu na informace
o životním prostředí
právní titul pro zpracování
zákon č. 123/1998 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatel
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště a adresa pro doručování
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Vyřizování žádostí občanů, příprava podkladů pro jednání orgánů města,
majetkoprávní příprava záměrů města
Odbor: Odbor majetkoprávní
Vyřizování žádostí občanů, příprava podkladů pro jednání
orgánů města, majetkoprávní příprava záměrů města
právní titul pro zpracování
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon 500/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle zákon č. 128/2000 Sb.
GDPR - čl. 6 odst. 1
zákon 500/2004 Sb.
kategorie subjektů údajů
žadatelé
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště popř. adresa pro doručování, místo podnikání, IČO,
kontaktní telefon, email
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Nájmy a podnájmy bytů a mebytových prostor
Odbor: Odbor majetkoprávní
Nájmy a podnájmy bytů a mebytových prostor
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
žadatelé,
smluvní strana
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště, popř. adresa pro doručování, kontaktní telefon, email
kategorie příjemců údajů
správce nebytových prostor (TEDOS)
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Dispozice s nemovitým majetkem města - návrhy smluv a jiných právních dokumentů
Odbor: Odbor majetkoprávní
Dispozice s nemovitým majetkem města - návrhy smluv a
jiných právních dokumentů
právní titul pro zpracování
zákon č. 89/2012 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon 500/2004 Sb.řád
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
žadatelé,
smluvní strana
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště, popř. adresa pro doručování, datum narození/IČO,
místo podnikání, kontaktní telefon, email
kategorie příjemců údajů
Katastrální úřad,
státní orgány oprávněné k tomu zvláštním zákonem
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
vlastní
veřejné rejstříky
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Centrální evidence veškerých městem uzavřených smluv, dohod a dodatků k nim
Odbor: Odbor majetkoprávní
Centrální evidence veškerých městem uzavřených smluv,
dohod a dodatků k nim
právní titul pro zpracování
oprávněný zájem správce
právní základ pro zpracování dle písm. f)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
smluvní strana
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození/I%CO, rodné číslo (ve vazbě
na KN), adresa trvalého bydliště/sídla, telefon, e-mail, číslo
účtu
kategorie příjemců údajů
katastrální úřad
zdroje osobních údajů
vlastní
veřejné rejstříky
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Registr evidence nemovitostí
Odbor: Odbor majetkoprávní
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Registr evidence nemovitostí
oprávněný zájem správce
zvláštní zákony pro výkon agend jednotlivých odborů
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. f)
kategorie subjektů údajů
vlastníci nemovitostí
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
Katastrální úřad
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Nájemní smlouvy na hrobová místa
Odbor: Odbor majetkoprávní
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Nájemní smlouvy na hrobová místa
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 256/2001 Sb.,
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
nájemci hrobových míst
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, rodné číslo,
telefon, e-mail
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Agenda přestupků dopravních a občansko-správních, veřejnoprávní smlouvy, vedení
registru přestupkůřízení ve věci poskytování informací, řízení o náhradách hotových
výdajů
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí
Agenda přestupků dopravních a občansko-správních,
veřejnoprávní smlouvy, vedení registru přestupkůřízení ve
věci poskytování informací, řízení o náhradách hotových
výdajů
právní titul pro zpracování
zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 251/2016 Sb.
zákon č. 168/1999 Sb.
zákon č. 56/2001 Sb.
zákon č. 13/1997 Sb.
zákon č. 361/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
vyhláška č. 520/2005 Sb.
právní základ pro zpracování dle zpísm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
podezřelý,
obviněný,
poškozený,
další osoby určené zvláštními zákony
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné
číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, adresa pro
doručování, číslo občanského průkazu, číslo pasu, číslo
řidičského průkazu, číslo povolení k pobytu, druh pobytu,
obrazový a zvu
kategorie příjemců údajů
orgány určené zvláštními zákony
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
registry a rejstříky
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla
zákon č. 56/2001 Sb.
zákon č. 185/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
vyhláška č. 343/2014 Sb.
vyhláška č. 342/2014 Sb.
vyhláška č. 341/2014 Sb.
vyhláška č. 302/2001 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé o schválení technické způsobilosti vozidla
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu,
název, IČO, sídlo nebo místo podnikání
kategorie příjemců údajů
Ministerstvo dopravy ČR,
Policie ČR
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Registrace vozidel ze zahraničí
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Registrace vozidel ze zahraničí
zákon č. 56/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č. 185/2001 Sb.
vyhláška č. 341/2014 Sb.
vyhláška č. 342/2014 Sb.
vyhláška č. 343/2014 Sb.
vyhláška č. 302/2001 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé o registraci vozidla
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa
trvalého bydliště, název, IČO, sídlo nebo místo podnikání,
adresa povolení k pobytu (u cizinců)
kategorie příjemců údajů
orgány a další subjekty určené zvláštními zákony
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
zmocněnci,
dědicové,
dražební příklep
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Registrace vozidel
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

účel zpracování
právní titul pro zpracování

Registrace vozidel
zákon č. 56/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č. 185/2001 Sb.
vyhláška č. 341/2014 Sb.
vyhláška č. 342/2014 Sb.
vyhláška č. 343/2014 Sb.
vyhláška č. 302/2001 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa
trvalého bydliště, název, IČO, sídlo firmy nebo místo podnikání,
adresa povolení k pobytu (u cizinců)
kategorie příjemců údajů
orgány a další subjekty určené zvláštními zákony
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
zmocněnci,
dědicové,
dražební příklep
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Agenda autoškolství
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Agenda autoškolství
zákon č. 247/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č.522/2012 Sb.
vyhláška č. 167/2002 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. e)
kategorie subjektů údajů
žadatelé,
provozovatelé autoškol,
osoby zajišťující výuku a výcvik,
osoby zajišťující zdravotnickou přípravu,
pronajímatelé ploch pro výuku a výcvik
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa místa
trvalého pobytu, adresa k doručování, povolení k pobytu (u
cizinců), číslo profesního průkazu učitele AŠ, rozsah skupin,
profesní způsobilost řidiče, místo, datum, čas zahájení výuky,
žádost o při
kategorie příjemců údajů
Ministerstvo dopravy ČR
krajský úřad
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
provozovatelé autoškol
doba uchovávání

dle Spisového a skartačního řádu

Agenda stanic měření emisí
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Agenda stanic měření emisí
zákon č. 56/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č. 255/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
provozovatelé stanic
zaměstnanci stanic
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, příp. odlišující dodatek, datum narození/IČO,
adresa místa trvalého bydliště/sídla, telefonní spojení, IP
adresa, DIČ, obchodní firma
(u mechaniků - jméno, příjmení, adresa bydliště)
kategorie příjemců údajů
Ministerstvo dopravy ČR
krajský úřad
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Agenda řidičů
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Agenda řidičů
zákon č. 361/2000 Sb.
vyhláška 277/2004 Sb.
vyhláška č. 31/2001 Sb.
zákon č. 247/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
vyhláška č. 124/2007
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
řidiči,
žadatelé
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres
narození, adresa místa trvalého bydliště (u cizinců datum,
místo a stát, kde se narodili, adresa místa pobytu), datum,
místo a okres úmrtí, státní občanství, rodné příjmení, rodné
číslo, pohlaví,
kategorie příjemců údajů
orgány a další subjekty určené zvláštními zákony
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
registry
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

BESIP - dopravní soutěž mladých cyklistů
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

BESIP - dopravní soutěž mladých cyklistů
Národní strategie BESIP
Krajská strategie BESIP
právní základ pro zpracování dle písm. e)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
účastníci soutěže,
pedagogický dozor
kategorie osobních údajů
jméno a příjmení, třída, škola, věk, e-mail
kategorie příjemců údajů
Krajský úřad JMK
zdroje osobních údajů
škola
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon matriční agendy
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Výkon matriční agendy
zákona č. 301/2000 Sb.
vyhláška 207/2001 Sb.
zákona č. 133/2000 Sb.
zákon č. 89/2012/Sb.
zákon č.
500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon 250/2016 Sb.
záko
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé
kategorie osobních údajů
jméno, jména, příjmení, rodné příjmení,datum narození, rodné
číslo, místo a okres narození, trvalý pobyt, doručovací
adresa,osobní stav, státní občanství, doklad totožnosti, podpis
žadatele
kategorie příjemců údajů
žadatel,
orgány určené zvlástními zákony
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
Czech Point,
soudy,
Policie ČR
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
zákon č. 133/2000 Sb.
zákon č. 328/1999 Sb.
zákon č. 329/1999 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č.
250/2016 Sb.
vyhláška č. 296/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
občané
kategorie osobních údajů
jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres
narození, osobní stav, rodné číslo, adresa trvalého pobytu,
podpis, doklad totožnosti, doručovací adresa a další údaje dle
uzvláštních zákonů
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
přímo od subjektu údajů, CzechPOINT,
registry
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Vidimace a legalizace
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

účel zpracování
právní titul pro zpracování

Vidimace a legalizace
zákon č. 21/2006 Sb.
vyhláška č. 36/2006 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé o provedení úkonu
kategorie osobních údajů
jméno, příp. jména a příjmení, datum a místo narození
žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo adresa
místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území
ČR
jiné údaje: druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna
totožnost žadatel
kategorie příjemců údajů
žadatel,
orgány určené zvlástními zákony
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Czech POINT- Provádění identifikace pro povinné osoby na základě žádosti, vydávání
ověřených výpisů z ISVS
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí
Czech POINT- Provádění identifikace pro povinné osoby na
základě žádosti, vydávání ověřených výpisů z ISVS
právní titul pro zpracování
zákon č.253/2008 Sb.
zákon č. 21/2006 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č. 269/1994
Sb.
zákon č. 365/2000 Sb.
zákon č. 111/2009 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé
kategorie osobních údajů
jména, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, pohlaví, TP
nebo jiný pobyt, průkaz totožnosti, IČO
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Provedení voleb do PČR, EP, zastupitelstev krajů a obcí, prezidenta republiky
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Provedení voleb do PČR, EP, zastupitelstev krajů a obcí,
prezidenta republiky
právní titul pro zpracování
zákon č. 247/1995 Sb.
vyhláška č. 233/2000 Sb.,
zákon č. 62/2003 Sb.
vyhláška č. 409/2003 Sb.,
zákon č. 130/2000 Sb.
vyhláška č. 152/2000 Sb.,
zákon č. 491/2001 Sb.
vyhláška č. 59/2002 Sb.
zákona č.275/2012 Sb.,
vyhláška č. 294/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
voliči,
žadatelé o voličský průkaz,
kandidáti a zmocněnci stran a hnutí
kategorie osobních údajů
údaje vyžadované zvláštními zákony
kategorie příjemců údajů
okrskové volební komise (OVK), ČSÚ, KÚ
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
Czech POINT - volby
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Provedení místního a krajského referenda
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Provedení místního a krajského referenda
zákon č. 22/2004 Sb.
zákon č. 118/2010 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
účastníci referenda,
žadatelé o voličský průkaz, členové přípravného výboru,
zmocněnci
kategorie osobních údajů
údaje vyžadované zvláštními zákony
kategorie příjemců údajů
orgány určené zvlástními zákony
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Občanské průkazy
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Občanské průkazy
zákon č. 328/1999 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č.
133/2000 Sb.
zákon č. 111/2009 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
občané
kategorie osobních údajů
jméno, jména, příjmení a rodné číslo, datum, místo a okres
narození, TP, podoba a podpis občana, rodinný stav, titul a
vědecká hodnost občana ,
čísla, série,
vydání a platnost občanských průkazů, záznamy o ztracených
kategorie příjemců údajů
orgány určené zvlástními zákony
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
Policie ČR,
matriční úřady,
soudy,
registry
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Agenda cestovních dokladů
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Agenda cestovních dokladů
zákon č. 329/1999 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č.
133/2000 Sb.
zákon č. 111/2009
Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
občané
kategorie osobních údajů
jméno, jména, příjmení a rodné číslo, datum, místo a okres
narození, TP, podoba a podpis občana
čísla, vydání a platnost cestovních dokladů záznamy o
ztracených, odcizených, poškozených nebo zničených
cestovních dok
kategorie příjemců údajů
orgány určené zvlástními zákony
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
Policie ČR,
matriční úřady,
soudy,
registry
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Evidence materiálů materiálů pro jednání orgánů města, evidence a kontrola usnesení
rady a zastupitelstva města
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Evidence materiálů materiálů pro jednání orgánů města,
evidence a kontrola usnesení rady a zastupitelstva města
právní titul pro zpracování
zákon č. 128/2000 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé,
osoby obsažené v materiálech dotčené příslušnou věcí,
smluvní strany
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa trvalého bydliště,
e-mail
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního plánu
účel zpracování

Uložení výzev k vyzvednutí zásilek
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Uložení výzev k vyzvednutí zásilek
zákon č. 133/2000 Sb.
písm. c)
adresát
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
bydliště,
nejsou předávány dalším osobám
Česká pošta, s.p.
dle Spisového a skartačního plánu

Agenda úřední desky
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Agenda úřední desky
zákon č. 500/2004 Sb.
další zvláštní zákony
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
adresát,
účastníci řízení,
smluvní strany
kategorie osobních údajů
viz § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
další osobní údaje dle zvláštních zákonů
kategorie příjemců údajů
veřejnost
zdroje osobních údajů
subjekt údajů - žadatel
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního plánu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Pokladní místa - platby nájemného, poplatků, sankční platby, poplatků za vydání
dokladů, při stavebním řízení, z odboru životního prostředí, za byty, výplaty za drobné
nákupy, za cestovní náhrady, výplaty DPP a DPČ atd.
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Pokladní místa - platby nájemného, poplatků, sankční
platby, poplatků za vydání dokladů, při stavebním řízení, z
odboru životního prostředí, za byty, výplaty za drobné
nákupy, za cestovní náhrady, výplaty DPP a DPČ atd.
právní titul pro zpracování
zákon č. 563/1991 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
plátci
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa pobytu nebo sídla firmy, občanský
průkaz
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
vlastní
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního plánu
účel zpracování

Školení BOZP, požární ochrany a řidičů
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Školení BOZP, požární ochrany a řidičů
zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 111/1994 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
zaměstanci,
členové zastupitelstva města
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození
kategorie příjemců údajů
zajišťovatel služby (Ing. Horák)
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního plánu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Hlášení, evidence a zasílání záznamu o úrazu
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Hlášení, evidence a zasílání záznamu o úrazu
zákon č. 262/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
zaměstnanci
kategorie osobních údajů
dle vzoru přílohy NV č. 201/2010 Sb.
kategorie příjemců údajů
dle vzoru přílohy NV č. 201/2010 Sb.
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
vlastní
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního plánu

Oceňování významných událostí občanů - vítání občánků, životní jubilea, čestné
občanství města Mikulov
Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

Oceňování významných událostí občanů - vítání občánků,
životní jubilea, čestné občanství města Mikulov
právní titul pro zpracování
zákon č. 128/2000 Sb.
souhlas dotčených osob
právní základ pro zpracování dle písm. a)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
noví občánci města,
rodiče nebo zákonný zástupce,
jubilant,
další oceňovaná osoba
kategorie osobních údajů
adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození;
údaje o jiných osobách: jméno, příjmení, adresa
kategorie příjemců údajů
veřejnost (v případě zveřejnění)
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
registry
doba uchovávání
do provedení vítání, blahopřání, evidence čestných občanství
účel zpracování

Správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového
zabezpečení
Odbor: Odbor sociálních věcí

Správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce
dávek důchodového zabezpečení
právní titul pro zpracování
zákon č. 582/1991 Sb.
zákon č 500/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
zvláštní příjemci dávek důchodového zabezpečení
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, číslo pasu
kategorie příjemců údajů
Česká správa sociálního zabezpečení
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí
Odbor: Odbor sociálních věcí

Zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí
zákon č. 359/1999 Sb.
zákon č. 218/2003 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.
zákon č. 99/1963 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 40/2009 Sb.
zákon č. 141/1961 Sb.
mezinár. úmluvy a předpisy EU
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
nezletilé dítě,
zákonný zástupce,
žadatelé o NRP,
další osoby stanovené zákonem
účel zpracování
právní titul pro zpracování

kategorie osobních údajů

kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů

doba uchovávání

jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní
příslušnost, adresa trvalého bydliště, číslo občanského
průkazu, číslo pasu
další rozhodné údaje dle charakteru dané věci
orgány a organizace stanovené zvláštními právními předpisy
zákonní zástupci,
soudy,
Policie ČR,
lékaři,
školy
dle Spisového a skartačního řádu

Agenda sociální práce a sociálních služeb
Odbor: Odbor sociálních věcí
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Agenda sociální práce a sociálních služeb
zákon č. 108/2006 Sb.
zákon č. 111/2006 Sb.
zákon č. 40/2009 Sb.
zákon č. 141/1961 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
osoby žijící odlišným způsobem života,
sociální potřební,
senioři,
zdravotně znevýhodnění, nezaměstnaní
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, číslo pasu
kategorie příjemců údajů
orgány a organizace stanovené zvláštními právními předpisy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Agenda veřejného opatrovnictví
Odbor: Odbor sociálních věcí

Agenda veřejného opatrovnictví
zákon č. 89/2012 Sb.
zákon č. 108/2006 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 99/1963 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
opatrovanci
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, číslo pasu
kategorie příjemců údajů
orgány a organizace stanovené zvláštními právními předpisy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Přidělování bytů do domu z pečovatelskou službou
Odbor: Odbor sociálních věcí
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Přidělování bytů do domu z pečovatelskou službou
zákon č. 89/2012 Sb.

právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé o byt v DPS
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu,
adresa trvalého bydliště
správce objektu TEDOS
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Projednávání přestupků na úseku podnikání
Odbor: Odbor rozvoje a živnostenského podnikání
Projednávání přestupků na úseku podnikání
zákon č. 455/1991 Sb.
zákon č. 255/2012 Sb
zákon č. 250/2016 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
podezřelí,
obvinění,
přestupci,
svědci,
dodavatelé,
odběratelé
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní
příslušnost, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování,
sídlo, číslo občanského průkazu, číslo pasu, vzdělání, praxe,
telefonní spojení, bankovní spojení, obrazové a zvukové
záznamy
kategorie příjemců údajů
orgány stanovené zvláštními právními předpisy
zdroje osobních údajů
podnikatelské subjekty
svědci
správní orgány
Policie ČR
soudy
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon živnostenskoprávní agendy
Odbor: Odbor rozvoje a živnostenského podnikání
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Výkon živnostenskoprávní agendy
zákon č. 455/1991 Sb.
zákon č. 255/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
ohlašovatelé,
žadatelé o koncesi,
odpovědní zástupci,
členové statutárních orgánů, fyzické osoby podnikající,
ohlašovatelé změn,
dědicové,
ustanovený opatrovník, insolvenční správce,
kontrolované osoby,
dodavatelé,
odběratelé,
další fyzické osoby
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní
příslušnost, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování,
sídlo, číslo občanského průkazu, číslo pasu, vzdělání, praxe,
telefonní spojení, bankovní spojení, obrazové a zvukové
záznamy
kategorie příjemců údajů
orgány stanovené zvláštními právními předpisy
zdroje osobních údajů
subjekty údajů
podnikatelské subjekty
správní orgány
Policie ČR
soudy
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu

Evidence zemědělských podnikatelů
Odbor: Odbor rozvoje a živnostenského podnikání
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů

kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Evidence zemědělských podnikatelů
zákon č. 252/1997 Sb.
písm. c)
statutární zástupci,
členové statutárních orgánů, zemědělští podnikatelé
adresní a identifikační údaje - jméno, příjmení, státní občanství,
adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, rodné číslo,
případně datum narození, prohlášení o tom, zda soud nebo
správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské
výroby, da
orgány stanovené zvláštními právními předpisy
subjekty údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Agenda památkové péče (vydávání závazného stanoviska a rozhodnutí)
Odbor: Odbor rozvoje a živnostenského podnikání
Agenda památkové péče (vydávání závazného stanoviska
a rozhodnutí)
právní titul pro zpracování
zákon č. 20/1987 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
žadatelé,
vlastníci objektů,
zástupci právnických osob
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, IČO
kategorie příjemců údajů
krajský úřad
Ministerstvo kultury ČR
Národní památkový ústav
zdroje osobních údajů
přímo od subjektu údajů
vlastní
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Poskytování příspěvků z programu Ministerstva kultury a z programu regenerace MPZ
Odbor: Odbor rozvoje a živnostenského podnikání
Poskytování příspěvků z programu Ministerstva kultury a z
programu regenerace MPZ
právní titul pro zpracování
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
smluvní strany
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa místa trvalého
pobytu(sídla, statutární zástupce
kategorie příjemců údajů
krajský úřad
Národní památkový ústav
Ministerstvo kultury ČR
zdroje osobních údajů
přímo od subjektu údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Veřejné zakázky
Odbor: Odbor rozvoje a živnostenského podnikání
Veřejné zakázky
zákon č. 134/2016 Sb.
vyhláška č. 168/2016 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
zájemci o veřejnou zakázku
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, místo podnikání, IČO, telefon, e-mail
kategorie příjemců údajů
řídící orgán dotačního titulu
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Evidence písemnosti týkající se průběhu realizace staveb (např. předávací protokoly,
prezenční listiny účastníků jednotlivých jednání, atd.), objednávky
Odbor: Odbor rozvoje a živnostenského podnikání
Evidence písemnosti týkající se průběhu realizace staveb
(např. předávací protokoly, prezenční listiny účastníků
jednotlivých jednání, atd.), objednávky
právní titul pro zpracování
zákon č. 89/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. f)
kategorie subjektů údajů
smluvní strany
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, datum
narození/IČO, další údaje dle charakteru smluv a dohod:
telefon, e-mail, bankovní spojení
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Přestupky na úseku památkové péče
Odbor: Odbor rozvoje a živnostenského podnikání
Přestupky na úseku památkové péče
zákon č. 250/2016 Sb.
(od 1.7.2017)
zákon č. 200/1990 Sb.
(do 30.6.2017)
zákon č. 20/1987 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
obviněný z přestupku,
poškozený,
vlastník věci,
navrhovatel
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa místa trvalého
pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování/sídla
kategorie příjemců údajů
orgány stanovené zvláštními právními předpisy
zdroje osobních údajů
přímo od subjektu údajů
vlastní
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Agenda střetu zájmů
Odbor: Sekretariát tajemníka
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Agenda střetu zájmů
zákon č. 159/2006 Sb.
písm. c)
veřejní funkcionáři dle § 2 zákona o střetu zájmů
jméno, příjmení, datum a místo narození, datum vzniku funkce,
přihlašovací údaje
Ministerstvo spravedlnosti ČR
subjekt údajů
předchozí oznámení v listinné podobě - do 31.8.2022

Agenda utajovaných informací - stupně utajení Vyhrazené
Odbor: Sekretariát tajemníka
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Agenda utajovaných informací - stupně utajení Vyhrazené
zákon č. 412/2005 Sb.
písm. c)
držitelé oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované
informaci stupně utajení Vyhrazené
jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, státní
občanství, výpis z Rejstříku trestů, Prohlášení fyzické osoby o
způsobilosti k právním úkonům
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Výkon státní správy - evidence vlastníků věcných prostředků, evidence fyzických
osob k pracovní povinnosti a výpomoci, zproštění
Odbor: Sekretariát tajemníka
Výkon státní správy - evidence vlastníků věcných
prostředků, evidence fyzických osob k pracovní povinnosti
a výpomoci, zproštění
právní titul pro zpracování
zákon č. 222/1999 Sb.
vyhláška č. 280/1999 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
vlastníci prostředků
určené osoby
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa přechodného bydliště a tel. číslo, potvrzení o
zdravotní způsobilosti
kategorie příjemců údajů
orgány stanovené zvlášními právními předpisy
zdroje osobních údajů
vlastní
katastr nemovitostí
krajské vojenské velitelství
úřad práce
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Výkon státní správy - evidence členů orgánů krizového řízení
Odbor: Sekretariát tajemníka
Výkon státní správy - evidence členů orgánů krizového
řízení
právní titul pro zpracování
zákon č. 240/2000 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
členové krizového štábu,
členové bezpečnostní rady,
členové vybraných organizací,
určené osoby, zaměstnanci úřadu
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, zaměstnavatel,
číslo telefonu
kategorie příjemců údajů
orgány stanovené zvlášními právními předpisy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Výkon státní správy - Povinnost poskytnout věcný prostředek, pracovní povinnost a
výpomoc
Odbor: Sekretariát tajemníka
Výkon státní správy - Povinnost poskytnout věcný
prostředek, pracovní povinnost a výpomoc
právní titul pro zpracování
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
určené osoby
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, telefon, adres
místa trvalého pobytu
osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby: jméno,
příjmení, telefonní číslo
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
vlastní,
katastr nemovitostí,
Informační systém plánování civilních zdrojů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Výběrová řízení na volná pracovní místa u MÚ
Odbor: Sekretariát tajemníka
Výběrová řízení na volná pracovní místa u MÚ
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 312/2002 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
uchazeči o zaměstnání
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého
bydliště, korespondenční adresa, státní příslušnost, číslo
občanského průkazu, číslo dokladu o povolení k pobytu (u
cizinců), výpis z Rejstříku trestů, životopis, doklad o nejvyšším
dosaženém
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Agenda střetu zájmů pro ředitele příspěvkových organizací - funkce podpůrného
orgánu
Odbor: Sekretariát tajemníka
Agenda střetu zájmů pro ředitele příspěvkových organizací
- funkce podpůrného orgánu
právní titul pro zpracování
zákon č. 159/2006 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm.c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
veřejní funkcionáři - ředitelé příspěvkových organizací
zřizovaných městem (kromě škol a školských zařízení)
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
adresa pro doručování
kategorie příjemců údajů
Ministerstvo spravedlnosti ČR
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
vlastní
doba uchovávání
po dobu výkonu funkce ředitele
účel zpracování

Vedení evidence stížností, podnětů a oznámení občanů
Odbor: Sekretariát tajemníka
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Vedení evidence stížností, podnětů a oznámení občanů
zákon č. 500/2004 Sb.
písm. c)
stěžovatel,
žadatel
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mail, e. další údaje
uvedené v podnětu nebo odpovědi
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního plánu

Evidence petic a vedení spisů
Odbor: Sekretariát tajemníka
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Evidence petic a vedení spisů
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
písm. c)
členové petičního výboru,
petenti
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, jiné osobní údaje
pokud petenti uvedou
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Průkazy zaměstnanců
Odbor: Sekretariát tajemníka
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Průkazy zaměstnanců
písma. f)
zaměstnanci
jméno, příjmení, titul,funkční zařazení, fotografie
zajišťovatel služby
subjekt údajů,
vlastní
po dobu trvání pracovního poměru a výkonu funkce

Pracovněprávní agenda (personální a mzdová)
Odbor: Sekretariát tajemníka
Pracovněprávní agenda (personální a mzdová)
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 262/2006 Sb.
NV č. 564/2006 Sb.
NV č. 318/2017 Sb.
zákon č. 312/2002 Sb.
vyhláška MV č. 304/2012 Sb.
vyhláška MV č. 512/2002 Sb.
zákon č. 435/2004 Sb.
NV č. 222/2010 Sb.
další zvláštní zákony
právní základ pro zpracování dle písm. b)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. c)
kategorie subjektů údajů
zaměstnanci,
členové zastupitelstva města
kategorie osobních údajů
jméno a příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, adresa
trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost,
číslo občanského průkazu, údaje uvedené v Rejstříku trestů,
doklad o dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení, přehled o
předchozí
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Evidence odpracované doby, evidence přítomnosti na pracovišti
Odbor: Sekretariát tajemníka
Evidence odpracované doby, evidence přítomnosti na
pracovišti
právní titul pro zpracování
zákon č. 262/2006 Sb.
NV č. 590/2006 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
zaměstnanci,
členové zastupitelstva města
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, osobní číslo, funkční číslo, přítomnost na
pracovišti
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování

Zajišťování vzdělávání
Odbor: Sekretariát tajemníka
Zajišťování vzdělávání
zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 312/2003 Sb.
vyhláška č. 512/2002 Sb.
zákon č. 304/2012 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. f)
kategorie subjektů údajů
zaměstnanci,
pracovníci zařazení do městské policie,
pracovníci městské knihovny
účel zpracování
právní titul pro zpracování

kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

jméno, příjmení,titul, datum a místo narození, trvalé bydliště,
email, telefon, osobní číslo, pracovní zařazení a funkce
vzdělávací instituce,
Ministerstvo vnitra ČR
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Pracovně lékařské prohlídky
Odbor: Sekretariát tajemníka
Pracovně lékařské prohlídky
zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 373/2011 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
zaměstnanci,
pracovníci zařazení do městské policie,
členové zastupitelstva města
účel zpracování
právní titul pro zpracování

kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

jméno, příjmení,titul, datum narození, funkční zařazení,
bydliště, zdravotní způsobilost
závodní lékař
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Praxe studentu
Odbor: Sekretariát tajemníka
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Praxe studentu
zákon č. 89/2012 Sb.
písm. b)
studenti středních a vysokých škol
jméno, příjmení, adresa školy, ročník studia, datum narození,
telefon
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů,
škola
dle Spisového a skartačního řádu

Cestovní příkazy
Odbor: Sekretariát tajemníka
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů

Cestovní příkazy
zákon č. 262/2006 Sb.
písm. c)

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště,
korespondenční adresa, osobní číslo, telefon
nejsou předávány dalším osobám
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

zaměstnanci,
pracovníci zařazení do městské policie,
členové zastupitelstva města

Agenda dle zákona o právu shromažďovacím
Odbor: Sekretariát tajemníka
Agenda dle zákona o právu shromažďovacím
zákon č. 84/1990 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
oznamovatel, vlastníci nevežejných pozemků
kategorie osobních údajů
viz § 5 odst. zákona č. 84/1990 Sb.
kategorie příjemců údajů
soudy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Agenda obchodních společností
Odbor: Sekretariát tajemníka
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Agenda obchodních společností
zákon č. 90/2012 Sb.
písm. c)
písm. e)
jednatelé, členové dozorčích rad, členové rady města
jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, datum
narození, email, telefon, výše platu
právnické osoby založené Městem Mikulov
subjekt údajů
dle Spisového a skartačního řádu

Působnost vyvlastňovacího úřadu
Odbor: Sekretariát tajemníka
Působnost vyvlastňovacího úřadu
zákon č. 183/2006 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 184/2006 Sb.
zákon č. 99/1963 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
účastníci řízení
dotčené osoby)
kategorie osobních údajů
viz § 37 odst. 2 SŘ,
označení vyvlastňovaného pozemku
kategorie příjemců údajů
orgány stanovené zvlášními právními předpisy
zdroje osobních údajů
subjekt údajů,
registry a rejstříky
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Odměny členům volebních komisí
Odbor: Sekretariát tajemníka
Odměny členům volebních komisí
zákon č. 275/2012 Sb.
zákon č. 247/1995 Sb.
zákon č. 491/2001 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
členové OVK
kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště,
telefon, e-mail, číslo účtu
kategorie příjemců údajů
nejsou předávány dalším osobám
zdroje osobních údajů
subjekt údajů
doba uchovávání
dle Spisového a skartačního řádu
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Plnění úkolů dle zákonné působnosti městské policie
Odbor: Městská policie

Plnění úkolů dle zákonné působnosti městské policie
zákon č. 553/1991 Sb.
zákon č. 65/2017 Sb.
zákon č. 361/2000 Sb.
další zvláštní zákony
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum a místo
narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, číslo
pasu, obrazový záznam
kategorie osobních údajů
orgány stanovené zvláštními zákony
kategorie příjemců údajů
dle § 24a, odst. 3 zákona o obecní policii
zdroje osobních údajů
tisíce osob ročně
doba uchovávání
subjeky údajů,
dále viz § 11a zákona o obecní policii
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Personální agenda
Odbor: Městská policie

účel zpracování
právní titul pro zpracování

Personální agenda
zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 553/1991 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
písm. f)
kategorie subjektů údajů
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště,
dosavadní praxe, vzdělání, speciální dovednosti
kategorie osobních údajů
nejsou předávány dalším osobám
kategorie příjemců údajů
po dobu zaměstnání u MP
zdroje osobních údajů
desítky ročně
doba uchovávání
subjekt údajů

Městský kamerový dohlížecí systém
Odbor: Městská policie
účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

Městský kamerový dohlížecí systém
zákon č. 553/1991 Sb.
písm. c)
fyzická podoba
RZ vozidel
orgány stanovené zvláštními zákony
dle § 24a, odst. 3 zákona o obecní policii
tisíce ročně
kamerové body,
osobní a vozidlové kamery MP

SOS senior
Odbor: Městská policie

účel zpracování
právní titul pro zpracování
právní základ pro zpracování dle
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
kategorie osobních údajů
kategorie příjemců údajů
zdroje osobních údajů
doba uchovávání

SOS senior
písm. a)
písm. b)
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo,
zdravotní stav (pokud jej sdělí)
nejsou předávány dalším osobám
dle § 24a, odst. 3 zákona o obecní policii
desítky ročně
subjekt údajů

Kontrola dodržování rychlosti (RADAR)
Odbor: Městská policie
účel zpracování
právní titul pro zpracování

Kontrola dodržování rychlosti (RADAR)
zákon č. 553/1991 Sb.
zákon č. 361/2000 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. e)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
fotografie RZ vozidel
kategorie osobních údajů
orgány stanovené zvláštními zákony
kategorie příjemců údajů
dle § 24a, odst. 3 zákona o obecní policii
zdroje osobních údajů
tisíce ročně
doba uchovávání
radarový měřič se záznamem

Poskytování informací podle o svobodném přístupu k informacím
Odbor: Městská policie

Poskytování informací podle o svobodném přístupu k
informacím
právní titul pro zpracování
zákon č. 106/1999 Sb.
právní základ pro zpracování dle písm. c)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
příp. adresa bydliště a adresa pro doručování, elektronická
adresa (viz § 14 zákona č. 106/1999 Sb.)
kategorie osobních údajů
nejsou předávány dalším osobám
kategorie příjemců údajů
dle § 24a, odst. 3 zákona o obecní policii
zdroje osobních údajů
jednotky ročně
doba uchovávání
subjekt údajů
účel zpracování

Parkovací systém - vydávání rezidentních karet
Odbor: Městská policie, TEDOS
účel zpracování

Parkovací systém - vydávání rezidentních karet

právní titul pro zpracování
souhlas subjektu údajů
právní základ pro zpracování dle písm a)
GDPR - čl. 6 odst. 1
kategorie subjektů údajů
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, vlastník a
provozovatel vozidla
kategorie osobních údajů
nejsou předávány dalším osobám
kategorie příjemců údajů
dle § 24a, odst. 3 zákona o obecní policii
zdroje osobních údajů
stovky ročně
doba uchovávání
subjekt údajů

