
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

státní občanství

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 

Předávání osobních údajů do 

třetí země nebo mezinárodní 

organizaci

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

údaje o narození

uzavírání manželství

vydávání matričních dokladů

vedení matričních knih

vydávání potvrzení z matričních knih

Odbor evidence obyvatel a 

matrik

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU MATRIK, zejména

AGENDA MATRIČNÍHO ÚŘADU

změny jména a příjmení

Město Havlíčkův Brod není

Ing. Pavel Bárta - vedoucí odboru

pohlaví

osoby oprávněné nahlédnout dle 

§8a matričního zákona

možnost předání údajů do třetí 

země nebo mezinárodní organizaci

dotčené orgány státní správy  pro úřední potřebu

sdílení pro výkon státní správy - CZECH Point

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků
žádost nelze zpracovat

poskytovatel software s ad hoc přístupem - IS GEOWAP Matrika

neprovádí se

není

u správce 1 rok

archivace dokumentů matrika narození 100 let

matrika manželství a matrika úmrtí 75 let

skartace/výmaz údajů rozhodování ve věcech matrik 5 let

ostatní - potvrzení, oznámení - 3 roky

údaje o sexuální orientaci
právní titul zpracování zvláštních kategorií osobních údajů: dle čl. 

9 odst. 2 písm. g) -zpracování nezbytné z důvodu významného 

veřejného zájmu na základě práva členského státu

oprávnění dle § 81a zákona o matrikách: možnost ověření údajů  v základním registru obyvatel, 

informačním systému evidence obyvatel,IS cizinců, IS evidence občanských průkazů a IS cestovních 

dokladů

zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

FYZICKÁ OSOBA podle typu matriční události

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

subjekt údajů

poznámka

jméno a příjmení

datum a místo narození

rodné číslo

správní řízení na úseku matrik

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                              

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

zpracování úmrtí vedení sbírky listin dle matričního zákona



PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

právo na opravu

odvolání souhlasu

přenositelnost k jinému správci

právo na námitku

omezení zpracování

podání stížnosti u dozorového úřadu

NE před uplynutím skartační lhůty

právo na přístup


