
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 pohlaví

státní občanství

číslo pasu

podpis

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

15 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

ne před uplynutím skartační lhůty

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                                                                     

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

od subjektu údajů

dodržení zákonných požadavků

omezení zpracování

neprovádí se

nepředává se

biometrické údaje za účelem 

jednoznačné identifikace fyzické 

osoby: elektroický obraz obličeje,  

otisk prstu
dle článku 9 odst. 2 písm. g) - zpacování nezbytné z důvodu 

významnéhommveřejného zájmu na základě právačlenského státu

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku

sdílení pro výkon strátní správy

AGENDA CESTOVNÍCH DOKLADŮ

vyhláška č. 400/2011 Sb., o provedení zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech

vyhláška č. 415/2006 Sb., stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování 

biometrických údajjů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

ŽADATEL

Ministerstvo vnitra Městský úřad Havlíčkův Brod

Ing. Pavel Bárta - vedoucí odboru

není

biometrické údaje 60 dnů

právní titul zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

žádosti nelze vyhovět - nelze vydat 

doklad

informační systém veřejné správy

žádost o vydání dokladu                       

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

Odbor  evidence obyvatel a 

matrik

STÁTNÍ SPRÁVA DLE ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH

prokazování totožnosti

vydávání cestovních dokladů

provoz informačního systému cestovních dokladů

jméno a příjmení

rodné číslo

datum a místo narození


