
Správce osobních údajů Zpracovatel

Odpovědný odbor Odpovědná osoba

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

název agendy

dílčí účely

právní titul zpracování  (článek 6 

odst. 1 Obecného nařízení)

právní základ

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje jméno a příjmení

obec bydliště

rok narození

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí ou

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců 

předání osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní 

organizaci

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

zvláštní právní předpis dle konkrétní agendy

doba vyvěšení je upravena 

zvláštním právním předpisem

nepředává se

není

nejsou

od subjektu údajů

dodržení zákonných požadavků
možnost postihu pro porušení 

pravního předpisu

příslušný orgán veřejné správy: odpovídá za obsah vyvěšeného dokumentu

neprovádí se

neplatnost úkonu,podmíněného 

vyvěšením

povinnost zveřejnění  (blíže 

neurčená veřejnost)

povinně zveřejňované dokumenty

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

písm. c) plnění právní povinnosti správce

dokumenty z vlastní činnosti správce

KONKRÉTNÍ ROZSAH STANOVÍ 

ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS

zákon č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

dokumenty jiných orgánů veřejné správy, zejména

FYZICKÁ OSOBA DLE AGENDY                                                               
PŘÍJEMCE FINANČNÍ 

PODPORY

V PŘÍPADĚ DOKUMENTŮ JINÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY NEBO ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI SPRÁVCE 

NEZKOUMÁ OBSAH DANÉ PÍSEMNOSTI, NEMŮŽE JI MĚNIT NEBO DO NÍ JAKKOLI ZASAHOVAT - 

ODPOVĚDNOST ZA DODRŽENÍ PŘEDPISŮ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NESE ORGÁN, KTERÝ 

PÍSEMNOST K VYVĚŠENÍ ZASLAL

zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Město Havlíčkův Brod není

Odbor vnějších a vnitřních vzthaů Ing. Eva Nigošová - vedoucí odboru

VEDENÍ ÚŘEDNÍ DESKY

zveřejňování dokumentů na úřední desce

povinné zveřejnění dokumentů jiných orgánů veřejné správy                                                                                      

nebo orgánů veřejné moci

doručování veřejnou vyhláškou

zveřejnění dokumentů exekutorských úřadů a soudů,                                                                                                                                       

dražebních vyhlášek

jméno a příjmení

trvalé bydliště



PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

postup při uplatnění práv na www.muhb.cz

ne před uplynutím skartační lhůty omezení zpracování

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku


