
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 doručovací adresa

kontaktní telefon a email

bankovní spojení

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

5 let

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

nepředává se

není

povinnost zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na webu města a v registru smluv (smlouvy                                             

v hodnotě nad 50 000 Kč)

veřejnoprávní smlouvy 

dokumentace dotací a grantů

zveřejnění údajů  o příjemcích veřejných prostředků  v rozsahu dle § 8b zákona                                                

č. 106/1999 Sb.

zveřejnění smlouvy nejméně tři 

roky
neprovádí se

členové orgánů města (členové  

ZM)

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

VLASTNÍK KULTURNÍ PAMÁTKY  

ŽADATEL O DOTACI / PŘÍJEMCE DOTACE

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

písm. b) zpracování nezbytné pro splnění smlouvy                                                                                                                   

písm. c) plnění právní povinnosti správce

sestavení podkladů pro výpočet přidělené částky - kvóty finančních prostředků

zpracování žádosti na Ministerstvo kultury za všechny žadatele

Město Havlíčkův Brod není

Oddělení řízení projektů
Ing. Marie Kudrnová - vedoucí 

oddělení

ADMINISTRACE PROGRAMU ROZVOJE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A 

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

sběr žádostí o dotační titul

příprava podkladů pro uzavření veřejnoprávní smlouvy

kontrola správnosti a úplnosti vyúčtování

datum narození kontaktní telefon a email

Ministerstvo kultury

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA 

PROJEKT

adresa trvalého pobytu

jméno a příjmení jméno a příjmení

rodné číslo kontaktní adresa

nejsou

od subjektu údajů

nutné pro uzavření smlouvy
žádost nelze zpracovat (žadatel je 

vyřazen)


