
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

trvalé bydliště

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí ou

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

jméno a příjmení

datum a místo narození

rodné číslo

trvalé bydliště

rodné číslo

trvalé bydliště

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy

zdravotní a sociální anamnéza
právní titul zpracování zvláštních kategorií osobních údajů: dle čl. 9 

odst. 2 písm. b) -zpracování nezbytné pro účely plnění povinností v 

oblasti sociální ochrany na základě práva členského státu

podrobněji viz náplň práce úseku sociálněprávní ochrany dětí

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                              

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

od subjektu údajů

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

možnost postihu pro nedodržení 

zákona

jméno a příjmení

datum a místo narození

Odbor  sociálních věcí a školství

sociálně právní ochrana dětí

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Městský úřad Havlíčkův Brod
AutoCont CZ a.s. - implementace 

Systému včasné intervence

JUDr. Vít Fikar - vedoucí odboru

pomoc při řešení výchovných problémů

uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

agenda náhradní rodinné péče

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

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

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

rozhodování o uložení výchovných opatření

návrh soudu na vydání předběžného opatření

výkon funkce opatrovníka a poručníka

agenda státního příspěvku na výkon pěstounské péče

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

zákon č. 372/2011 SSb., o zdravotních službách

DÍTĚ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
DALŠÍ OSOBY - pěstoun, 

osvojitel…

genetické údaje (posudky určení 

otcovství)

údaje o zdravotním stavu

sdílení informací  pro účely ochrany dětí v systému včasné intervence Ministerstva práce a sociálních 

věcí

dotčené orgány a subjekty na základě vyžádání nebo podnětu (Policie ČR, Městská policie, soud, státní 

zastupitelství, škola, PP poradna, školský metodik prevence, poskytovatel zdravotní služby)

zákon SPOD umožňuje získání OU tak, 

aby došlo k naplnění jeho požadavků



Příjemci nebo kategorie příjemců 

předání osobních údajů do 

třetích zemí nebo mezinárodní 

organizaci

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

právo na opravu

odvolání souhlasu

přenositelnost k jinému správci

právo na námitku

omezení zpracování

podání stížnosti u dozorového úřadu

NE před uplynutím skartační lhůty

neprovádí se

implentace a správa SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE - AutoCont CZ a.s.

15 let od uzavření spisu

právo na přístup

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

komise sociálně právní ochrany dětí

smluvní partneři pro účely prokázání čerpání státního příspěcku na výkon pěstounské péče

orgány činné v trestním řízení

orgány sociálního zabezpečení

orgány pomoci v hmotné nouzi

orgány státní sociální podpory

soud nebo správní orgán nepředává se


