
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

trvalé bydliště

datum narození

zvláštní kategorie osobních 

údajů
nejsou

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

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

omezení zpracování

právo na námitku

správce Registru řidičů

není

5 let od nabytí právní moci

právo na opravu

poskytovatel informačního systému s adhoc přístupem - Agenda přestupků VITA, GEMOS dopravní 

systémy - úsekové měření

ekonomický odbor MěÚ pro účely poplatkové agendy

postup při uplatnění práv na www.muhb.cz

NE před uplynutím skartační lhůty

podklady, které nevedy k zahájení řízení      1 rok

Městský úřad Havlíčkův Brod není

Martin Stehno - vedoucí odboru

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

možnost postihu pro nesplnění 

zákonných povinností

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

osobní údaje v rozsahu nutném pro identifikaci účastníka řízení

trvalé bydliště trvalé bydliště

datum narození datum narození

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ  - pachatel 

přestupku
DALŠÍ OSOBY - zástupce, svědek POŠKOZENÝ

oznamovatel přestupku:  Policie ČR, Městská policie

údaje z veřejných registrů poskytuje správce registru na žádost

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU DOPRAVY

písm. c) plnění právní povinnosti správce

zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích

na pozemních komunikacích, na evidenci vozidel a ŘP

subjekt údajů

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

Odbor dopravy

projednání přestupku

na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu

jméno a příjmení jméno a příjmení

nepředává se

neprovádí se

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

na úseku provozu vozidel

na úseku pojištění odpovědnosti za škodu


