
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

datum a místo narození

rodné číslo

trvalý pobyt

státní občanství

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

10 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

UŽIVATEL HONITBY

MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ 

MYSLIVECKÁ STRÁŽ                        

DRŽITEL LOVECKÉHO LÍSTKU

ČLENOVÉ HONEBNÍHO VÝBORU

evidence honebních společenstev

evidence loveckých lístků

myslivecký hospodář a myslivecká stráž

nejsou

trvalý pobyt trvalý pobyt

datum narození

právo na opravu právo na námitku

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

 od subjektu údajů

dodržení zákonných požadavků

podle zvláštních právních předpisů nepředává se

není

uznání honiteb 10 let neprovádí se

rejstřík honebních společenstev je veřejně přístupný (veřejný seznam)

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

CZECH point)

možnost postihu za nesplnění 

povinnosti vyplývající ze zákona

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

žádost nelze zpracovat

Městský úřad Havlíčkův Brod není

Odbor životního prostředí
Ing. Marta Gerthnerová - vedoucí 

odboru

jméno a příjmení jméno a příjmení

AGENDA MYSLIVOSTI

výkon agendy  v oblasti myslivosti v rozsahu stanoveném zákonem o myslivosti a dalšími 

předpisy pro tuto oblast, zejména:

vydávání loveckých lístků

uznávání honiteb

písm. c) plnění právní povinnosti správce

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

ustavení mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže

vedení rejstříku honebních společenstev

kontrolní činnost a sankční řízení na úseku myslivosti

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád



právo na výmaz ano

souhlas není ano

ne před uplynutím skartační 

lhůty
omezení zpracování

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu


