
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 trvalé bydliště

kontaktní telefon a email

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

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

pomoc osobám umístěným ve zdravotnickém zařízení

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

místní protidrogový koordinátor

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                                                         

písm. e) splnění úkolu ve veřejném zájmu                                                                                                 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

podklady pro výběr uchazečů pro uzavření nájemní smlouvy k sociálním bytům

romský koordinátor

poznámka

jméno a příjmení

od subjektu údajů

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

žádost nelze zpracovat / nelze 

vyhovět

datum a místo narození

údaje z lékařské zprávy
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

FYZICKÁ OSOBA podle cílové skupiny

dotčené orgány (Policie ČR, nápravná zařízení, probační a mediační služba, neziskové organizace)

právo na opravu

přenositelnost k jinému správci

právo na námitku

omezení zpracováníNE před uplynutím skartační lhůty

neprovádí se

není

5 let od uzavření spisu

právo na přístup

postup při uplatňování práv na www.muhb.cz

Město Havlíčkův Brod není

JUDr. Vít Fikar- vedoucí odboruOdbor sociálních věcí a školství

poskytnutí sociální služby

okamžitá pomoc při ohrožení života nebo zdraví

SOCIÁLNÍ PRÁCE

Policie ČR                                        

příslušný soud

možnost předání údajů do třetí 

země nebo mezinárodní organizaci

Probační a mediační služba

ekonomický odbor pro účely přidělení sociálního bytu

sdílení pro výkon veřejné správy  - OK systém - ve správě MPSV



souhlas není anoodvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu


