
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

kontaktní telefon a email

zvláštní kategorie osobních 

údajů
nejsou

Získávání osobních údajů

zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Městský úřad Havlíčkův Brod xxx

Ing. Lenka Benešová- vedoucí 

odboru

cenová kontrola

dozor nad dodržováním povinností provozovatelů cestovních kanceláří a cestovních agentur

vyřizování stížností, oznámení a podnětů na úseku podnikání

správní řízení v rámci působnosti úseku kontroly

Obecní živnostenský úřad

zabezpečení procedurálních záležitosti na úseku kontroly

zemědělského podnikání

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

zákon č. 159/1999 Sb., o podmínkách pdnikání v oblasti cestovního ruchu

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

trvalé bydliště

datum narození

informační systémy veřejné správy nebo veřejné evidence -  informační systém veřejného rejstříku

subjekt údajů

jméno a příjmení

zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

živnostenského podnikání

výkon dozoru nad dodržováním zvláštních právních předpisů (viz níže)

zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví

zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

KONTROLNÍ ČINNOST v rámci působnosti dle zvláštních právních předpisů                                                    

a v rozsahu zmocnění Rady města Havlíčkův Brod

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                                                                                                        

písm. e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole

zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

kontaktní telefon a email

KONTROLOVANÁ FYZICKÁ 

OSOBA

DALŠÍ OSOBA                                                                                                                                                   

osoba přízvaná dle § 60c živnostenského zákona                                                                               

povinná osoba 



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

Ne před uplynutím skartační 

lhůty

není

kontrolní činnost 10 let

právo na opravu

sdílení pro výkon státní správy v informačním systému

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

možnost postihu pro nesplnění 

zákonných povinností

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

nepředává se

neprovádí se

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

omezení zpracování

právo na námitku

dle zvláštních právních předpisů


