
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

trvalý pobyt

datum narození

rodné číslo

kontaktní telefon a email

číslo účtu

údaje z Rejstříku trestů

zvláštní kategorie osobních 

údajů

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

10 let

10 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

žádost nelze zpracovat

vedení lesní hospodářské evidence

kontaktní telefon a email rodné číslo

kontrolní činnost a sankční řízení v rámci agendy

správní řízení na úseku ochrany lesa

písm. c) plnění právní povinnosti správce

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

VLASTNÍK nebo NÁJEMCE LESA ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ ČLEN LESNÍ STRÁŽE

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

jméno a příjmení jméno a příjmení

Městský úřad Havlíčkův Brod není

Odbor životního prostředí
Ing. Marta Gerthnerová - vedoucí 

odboru

AGENDA OCHRANY LESA

agenda ochrany lesa v rozsahu stanoveném lesním zákonem a dalšími právními předpisy pro 

tuto oblast, zejména:

licence odborných lesních hospodářů

ustanovení lesních stráží

přidělování odborných lesních hospodářů vlastníkům lesa

trvalý pobyt trvalý pobyt

datum narození datum narození

možnst postihu pro porušení pravního 

předpisu

číslo účtu kontaktní telefon a email

údaje z Rejstříku trestů

nejsou

od subjektu údajů

dodržení zákonných požadavků

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

CZECH point)

podle zvláštních právních předpisů nepředává se

není

rozhodnutí a stanoviska                            

5 let
neprovádí se

Informační portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

zprostředkování kontaktu vlastníka lesa a odborného lesního hospodáře (nutnost řešení aktuální 

kůrovcové kalamity)

lesní stráž

postup při uplatnění práv na www.muhb.cz

odborní lesní  hospodáři



ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není anoodvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku

omezení zpracování
ne před uplynutím skartační 

lhůty


