
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

doručovací adresa

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

10 let

10 let

10 let

povinnost zveřejnění v Registru smluv

majetkoprávní smlouvy 5 let

agenda pronájmů

veřejná obchodní soutěž na pronájmy NP

agenda využití prostor kulturních domů

od subjektu údajů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

jméno a příjmení

rodné číslo

zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv

FYZICKÁ OSOBA DLE ÚKONU - SMLUVNÍ STRANA                                                                                                                                                     

ÚČASTNÍK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

zveřejnění smlouvy v registru smluv

písm. b) zpracování nezbytné pro splnění smlouvy                                                                                                                                            

písm. c) plnění právní povinnosti správce

přidělování nebytových prostor

převod majetku - koupě, prodej, darování, směna

pronájmy a výpůjčky majetku

výpis z Rejstříku trestů - uchazeč ve 

veřejné obchodní souteži

neprovádí se

povinnost vkladu do katastru 

nemovitostí
nepředává se

není

nejsou

nutné pro uzavření smlouvy žádost nelze zpracovat

informační systémy veřejné správy nebo veřejné evidence - katastr nemovitostí, veřejný rejstřík

datum narození

Město Havlíčkův Brod není

Ekonomický odbor Ing. Josef Jukl - vedoucí odboru

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

správa pozemků

agenda pronájmů, pachtů a výpůjček

prodeje a nabývání majetku

zřízení a zrušení služebnosti

správa nebytových prostor

identifikace smluvní strany

předcházení vzniku nesplácených pohledávek

zajištění projednání návrhů v orgánech města



PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

postup při uplatnění práv na www.muhb.cz

ne před uplynutím skartační lhůty omezení zpracování

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku


