
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 jméno a príjmení

věk / datum narození

pohlaví

trvalý pobyt

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 

třetích zemí nebo mezinárodní 

organizaci

Zpracovatel

do evropského parlamentu

prezidenta

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do Parlamentu a Senátu ČR

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                 

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

místního referenda

vedení a sestavení seznamu voličů

příjem a registrace kandidátních listin, petic a prohlášení kandidátů

jmenování zapisovatelů

přijímání seznamu členů a náhradníků okrskových volebních komisí

zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

do poslanecké sněmovny  a senátu

AGENDA VOLEB A MÍSTNÍHO REFERENDA

Město Havlíčkův Brod není

Ing. Eva Nigošová - vedoucí odboruOdbor vnějších a vnitřních vztahů

zajištění konání voleb nebo místního referenda

do zastupitelstev obcí a krajů

nelze zaregistrovat / vyřídit

subjekt údajů

není

zveřejnění rozhodnutí o registraci kandidátní listiny na úřední desce

veřejně dostupné zdroje - IS veřejné správy nebo veřejné evidence (evidence obyvatel)

nepředává sedle zvláštního zákona

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

kontaktní email

trvalé bydliště

Jméno a příjmení

nejsou

číslo dokladu totožnosti

jméno a příjmení

trvalé bydliště

datum narození

bankovní spojení

zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

datum narození

VOLIČ                                  

SIGNATÁŘ PETICE

KANDIDÁT                          

ZMOCNĚNEC VOLEBNÍ 

STRANY

ČLEN VOLEBNÍ KOMISE



Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

10 let

10 let

5 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

ostatní volební dokumentace

registrace kandidátních listin

zápisy o průběhu a výsledku hlasování

postup 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

neprovádí seseznamy voličů 5 let


