
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

kontaktní údaje - 

nepovinně

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

dle zvláštních právních předpisů

není

povinnost zveřejnění v případě doručování veřejnou vyhláškou

Městský úřad Havlíčkův Brod xxx

Zdeněk Paukeje - vedoucí odboru

informační systémy veřejné správy nebo veřejné evidence -  informační systém základních registrů, 

katastr nemovitostí, veřejný rejstřík

subjekt údajů

zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích

zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích

zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

trvalé bydliště

Stavební úřad

výkon státní správy na úseku

speciálního stavebního úřadu

jméno a příjmení

obecného stavbního úřadu

přidělování čísel popisných, organizačních nebo evidenčních

zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění

AGENDA STAVEBNÍHO ÚŘADU

písm. c) plnění právní povinnosti správce

zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon

vedení evidence geologických prací v katastru Havlíčkova Brodu

vyvlastňovacího úřadu

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

ŽADATEL -                                         

účastník řízení

DALŠÍ DOTČENÉ OSOBY - 

ostatní účastnící řízení

kontaktní telefon a email

nepředává se

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

možnost postihu pro nesplnění 

zákonných povinností

datum narození



Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

5 let

10 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

omezení zpracování

právo na námitku

stanoviska k vyvlastnění                5 

let

právo na opravu

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

Ne před uplynutím skartační 

lhůty

stavební povolení a dokumentace staveb

rozhodnutí podle zvláštního zákona a sankce

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

neprovádí se

právo na přístup přenositelnost k jinému správci


