
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

právní titul zpracování  (článek 6 

odst. 1 Obecného nařízení)

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje jméno a příjmení

trvalý pobyt

datum narození

kontaktní telefon a email

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získání 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

právo na opravu právo na námitku

NE před uplynutím skartační lhůty omezení zpracování

poskytovatel systému ECONIT: JRK Česká republika s.r.o.

neprovádí se

postup při uplatnění práv na www.muhb.cz

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

smlouvy o výpůjčce 5 let

údaje registrovaných osob po dobu registrace

údaje k odpadovým kartám po dobu platnosti

HBH odpady s.r.o.

Technické služby města Havlíčkův Brod

nejsou

subjekt údajů

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

CZECH point, veřejné evidence v oblasti )

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků
nelze registrovat do systému

provozovatelé sběrných dvorů nepředává se

trvalý pobyt trvalý pobyt

FYZICKÁ OSOBA                                                 

registrovaná v systému ECONIT

VYPŮJČITEL                                   

dle smlouvy o výpůjčce - 

nádoby na tříděný odpad

DRŽITEL ODPADOVÉ KARTY                 

pro vstup na sběrný dvůr

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

§ 59 Obecní systém

vše ve znění pozdějších změn a doplňků

písm. b) splnění smlouvy

jméno a příjmení jméno a příjmení

výpůjčky nádob na tříděný odpad

evidence svozů včetně naplněnosti nádob

zajištění přístupu na sběrný dvůr 

evidence sběrných nádob

písm.c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                              

rok narození

kontaktní telefon a  email

rok narození

kontaktní telefon a email

Město Havlíčkův Brod JRK Česká republika s.r.o.

Odbor životního prostředí
Ing. Marta Gerthnerová - vedoucí 

odboru

smlouva o výpůjčce 

SYSTÉM EVIDENCE ODPADŮ

nastavení obecního systému odpadového hospodářství

evidence komunálních odpadů

vedení registru odpadových karet



souhlas není anoodvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu


