
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

kontaktní telefon

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

5 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

informování a varování účastníků  ochrany před povodněmi

Městský úřad Havlíčkův Brod není

Město Havlíčkův Brod

Odbor životního prostředí
Ing. Marta Gerthnerová - vedoucí 

odboru

AGENDA OCHRANY PŘED POVODNĚMI

činnost povodňových orgánů obce a obce s rozšířenou působností v rozsahu dle vodního 

zákona, zejména

zřízení a zajištění činnosti povodňových komisí

zpracování a aktualizace povodňového plánu

zajištění evakuací a záchranných prací

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                                                                                         

písm. e) plnění úkolu ve veřejném zájmu

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

VLASTNÍK OHROŽENÉ 

NEMOVITOSTI, POPŘ. 

KONTAKTNÍ OSOBA

OSTATNÍ ÚČASTNÍCI OCHRANY 

PŘED POVODNĚMI - zástupci 

správce povodí, správce 

vodních toků a vlastníků 

vodních děl

ČLEN POVODŇOVÉ KOMISE

jméno a příjmení jméno a příjmení

od subjektu údajů

kontaktní telefon kontaktní telefon

trvalý pobyt zaměstnavatel

údaje ostatních účastníků a členů povodňové komise poskytuje vysílajíci nebo navrhující subjekt

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

údaje kontaktních osob poskytuje vlastník nemovitosti

možnost postihu pro nesplnění 

zákonných povinností

nelze zajistit varování

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

členové povodňové komise nepředává se

zpracovatel povodňového plánu

není

povodňový plán     5 let neprovádí se

činnost povodňové komise

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku

Ne před uplynutím skartační 

lhůty
omezení zpracování


