
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 příjemní

trvalé bydliště

datum narození

kontaktní telefon a email

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ
DALŠÍ OSOBA - svědek, 

zástupce účastníka

trvalé bydliště

datum narození

rodné číslo

Městský úřad  Havlíčkův Brod xxx

Ing. Lenka Benešovvá - vedoucí 

odboru
Obecní živnostenský úřad

projednání přestupků na úseku

cestovního ruchu

ochrany spotřebitele

jméno a příjmení

PŘESTUPKOVÁ ŘÍZENÍ v rámci působnosti dle zvláštních právních předpisů                     

a v rozsahu dle zmocnění Radou města Havlíčkův Brod

písm. c) splnění právní povinnosti správce                                                                                                                                                          

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

živnostenského podnikání a podnikání v zemedělství

autorského zákona

spotřebních daní - značení tabákových výrobků

pohřebnictví

povinného značení lihu

podnikání v zemědělství

kontaktní telefon a email

nejsou

od subjektu údajů

podnikání a úseku porušování práv k obchodní firmě

ochrany zdraví před účinky návykových látek

cenové kontroly

zvláštní právní předpisy dle rozsahu činnosti

zákona o vnitrostátní plavbě

zákona o drahách

zákona o civilním letectví

omezení provozu zastaváren

na základě pověření radou města na úseku



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

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

dodržení zákonných požadavků
možnost postihu pro porušení 

právního předpisu

není

sdílení pro výkon státní správy v informačním systému

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

neprovádí se

omezení zpracování

právo na opravu právo na námitku

přestupky 10 let

informační systémy veřejné správy nebo veřejné evidence 

NE před ukončením skartační 

lhůty

postup při uplatnění práv na www.muhb.cz

nepředává sedle zvláštních právních předpisů


