
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

cizinec

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje jmnéno a příjmení

datum narození

státní občanství

místo pobytu

kontaktní telefon a email

část 1 - údaje stanovené v § 14a a 16 zákona o místních poplatcích

POPLATNÍK / PLÁTCE  - FYZICKÁ OSOBA
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE nebo 

OPATROVNÍK

datová schránka

trvalý pobyt

doručovací adresa

rodné číslo

datum narození

Jméno a příjmení

 ze psů

 za užívání veřejného prostranství

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                  

písm.e)  splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci                                                                                                           

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

výběr parkovného

obecně závazné vyhlášky Města HB o místních poplatcích

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

za komunální odpad

AGENDA MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Město Havlíčkův Brod
pro výběr parkovného:                       

GLOBDATA a.s.

Ing. Josef Jukl - vedoucí odboruEkonomický odbor

správa místních poplatků  - evidence, výběr a vymáhání poplatku

z pobytu

nejsou zpracovávány

kontaktní telefon a email

jméno a příjmení

rodné číslo

zvláštní kategorie osobních 

údajů

část 2 - údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnost i, pro úlevy či osvobození                               

od poplatku,  pro prominutí poplatku  nebo jeho příslušenství

datum počátku a konce pobytu a místo pobytu

v dětském domově, školském zařízení ústavní nebo ochranné výchovy

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

v domově pro osoby se zdravotním postižením

v domově pro seniory nebo chráněném bydlění

ve zdravotnickém zařízení  poskytujícím lůžkovou péči

údaj o vystavení a době platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P

datum počátku a konce pobytu ve vazbě nebo ve výkonu trestu

údaj o závislosti na pomoci jiné osoby dle zákona o sociálních službách



Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

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

poatup při uplatnění práv na www.muhb.cz

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku

omezení zpracování

právo na přístup

ne před uplynutím skartační lhůty

údaje v části 1: poskytuje subjekt údajů, lze zjistit nebo ověřit v  IS veřejné správy (základní registry, 

CZECH point)

neprovádí semístní daně a poplatky        10 let

pro výběr parkovného:  GLOBDATA a.s. - smlouva o ochraně osobních údajů

údaje v části 2: poskytuje výhradně subjekt údajů

nepředává seúdaje se nepředávají

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

možnost postihu za nesplnění 

povinnosti 

nelze uplatnit nárok na úlevu nebo 

osvobození od poplatku


