
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 narození

trvalé bydliště

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

Policie ČR

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí ou

důsledky neposkytnutí 

osobních údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců 

Předávání 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

DÍTĚ

Město Havlíčkův Brod není

Odbor sociálních věcí a školství JUDr. Vít Fikar - vedoucí odboru

ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ na úseku školství a na úseku ochrany před účinky návykových 

látek

řešení přestupků na úseku školství

porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu

zanedbání povinné školní docházky

přestupky dle zákona o návykových látkách

přestupky na úseku ochrany před škodlivými účinky návykových látek

kontaktní telefon a email

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                              

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

zákon č. 561/2004 sb. školský zákon

poznámka

jméno a příjmení

datum narození

trvalé bydliště

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA 

SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek

OSPOD, Úřad práce

nejsou

evidence obyvatel - výpis dětí narozených za dané období - dle § 4 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel (využití údajů o obyvatelích nezbytné pro výkon působnosti)

oznamovatel přestupku

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků
nelze identifikovat účastníka řízení

dotčené orgány státní správy  pro 

úřední potřebu
nepředává se

OSPOD

není

5 let neprovádí se

skartační znak V5

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

postup při uplatnění práva na www. muhb.cz

právo na opravu právo na námitku

NE před uplynutím skartační lhůty omezení zpracování



souhlas není anoodvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu


