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MĚSTO HOLEŠOV
ÚTVAR TAJEMNÍKA
I.

AGENDA PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA
HOLEŠOV
(vedení evidence současných a bývalých zaměstnanců města)

Účel zpracování osobních údajů:
Zajišťování agendy pracovněprávních vztahů a odměňování zaměstnanců města Holešova v souladu
s ustanovením zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, datum a místo
narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, číslo OP,
zdravotní pojišťovna, plat, osoby se zdravotním postižením,
Jiné údaje: výpis z evidence RT; osvědčení (popř. ČP o vyžádání osvědčení) dle zákona č. 451/1991
Sb., (u vedoucích pracovních míst)
Popisné údaje: vzdělání; znalost cizích jazyků; odborné znalosti a dovednosti; předchozí zaměstnání;
počet dětí; zdravotní pojišťovna; osoby se ZP; plat; bankovní spojení; ČR o členství v řídícím,
dozorovém nebo kontrolním orgánu PO, jejímž předmětem činnosti je podnikání a prohlášení o
vykonávání jiné výdělečné činnosti; údaje o rodinných příslušnících a ostatních vyživovaných
osobách.
Kategorie subjektů údajů:
Zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, zaměstnanci na základě dohod (DPP, DPČ), brigádníci,
Kategorie příjemců:
Správce osobních údajů, mzdová účtárna města Holešova, další orgány na základě zvláštních zákonů
(Zdravotní pojišťovny, ČSSZ, Úřad práce, Oblastní inspektorát práce, Policie ČR, soudy, soudní
exekutoři).
Doba uchování: po dobu pracovního poměru, následně dle spisového a skartačního řádu MěÚ.

II.

AGENDA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HOLEŠOV

Účel zpracování osobních údajů:
Zajišťování agendy vzdělávání zaměstnanců města v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími
právními předpisy.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, údaje uvedené v dokladu o
dosaženém vzdělání.

Jiné údaje: znalost cizích jazyků; bankovní spojení u lektorů
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - zaměstnanci města, lektoři
Kategorie příjemců: personalista MěÚ, vedoucí příslušného odboru MěÚ, vzdělávací instituce
externí školitelé
Doba uchování: po dobu pracovního poměru a následně dle Spisového a skartačního řádu MěÚ,

III.

AGENDA ÚČASTNÍKŮ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního
občana, údaje uvedené v životopise,
Jiné údaje: výpis z evidence RT; osvědčení (popř. ČP o vyžádání osvědčení) podle zák.č.451/1991
Sb., (u vedoucích pracovních míst)
Popisné údaje: vzdělání; znalost cizích jazyků; odborné znalosti a dovednosti; předchozí zaměstnání;
počet dětí; zdravotní pojišťovna; osoby se ZP;
Kategorie subjektů údajů: účastníci výběrových řízení.
Kategorie příjemců: správce osobních údajů, členové výběrových komisí (pouze částečně).
Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení, následně dle Spisového a skartačního řádu MěÚ

IV.

AGENDA UVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Účel zpracování osobních údajů:
Zajišťování agendy odměňování uvolněných členů Zastupitelstva města Holešova vzdělávání a
statistické účely v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno; příjmení; titul; rodné příjmení; datum a místo narození; rodinný
stav; rodné číslo; státní příslušnost; adresa trvalého bydliště; číslo OP
Popisné údaje: počet dětí; předchozí zaměstnání; zdravotní pojišťovna; osoby se zdravotním
postižením; odměna za výkon funkce; bankovní spojení; čestné prohlášení o členství v řídícím,
dozorčím nebo kontrolním orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání a
prohlášení o vykonávání jiné výdělečné činnosti
Údaje o jiné osobě: identifikační údaje rodinných příslušníků a ostatních vyživovaných osob

Kategorie subjektů údajů: uvolnění členové Zastupitelstva města Holešov.
Kategorie příjemců:
Správce osobních údajů, mzdová účtárna města Holešov, další orgány na základě zvláštních zákonů
(Zdravotní pojišťovny, ČSSZ, Úřad práce, Oblastní inspektorát práce, Policie ČR, soudy, soudní
exekutoři).
Doba uchování: po dobu výkonu funkce a následně dle Spisového a skartačního řádu MěÚ,

V.

AGENDA PRACÍ KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

Účel zpracování osobních údajů:
Zajišťování agendy dohod konaných mimo pracovní poměr v souladu s ustanovením zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno; příjmení; titul; rodné příjmení; datum a místo narození; rodné
číslo; adresa trvalého bydliště; číslo OP
Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby, se kterými se dohody uzavírají.
Kategorie příjemců: správce osobních údajů, mzdová účtárna města Holešova, další orgány na
základě zvláštních zákonů (Zdravotní pojišťovny, ČSSZ, Úřad práce, Oblastní inspektorát práce,
Policie ČR, soudy, soudní exekutoři).
Doba uchování: po dobu trvání dohody a následně dle Spisového a skartačního řádu MěÚ,

VI.

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA

Účel zpracování osobních údajů:
Správa majetku města, bytových a nebytových prostor, sjednávání smluv ve věcech majetkových
podle zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník); (nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, kupní
smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o věcném břemeni, pachtovní smlouvy a.j.)
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, adresa trvalého pobytu,
případně adresa pro doručování, popřípadě rodné číslo;
Kategorie subjektů osobních údajů: smluvní strany
Kategorie příjemců osobních údajů: smluvní strany, fyzické osoby, zástupci právnických osob,
orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů; centrální registr smluv MV ČR, orgány města
Holešova
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

VII.

SEZNAM ČLENŮ ZASTUPITEPSTVA , VÝBORŮ, KOMISÍ A OSTATNÍCH
PORADNÍCH ORGÁNŮ ZŽÍZENÝCH ORGÁNY MĚSTA

Účel zpracování osobních údajů:
seznam členů zastupitelstva, výborů, komisí a ostatních pracovních a poradních orgánů zřízených
orgány města,
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:
jméno, příjmení, fotografie, kontaktní adresy, telefonní číslo, e-mailová adresa
Kategorie subjektů údajů: osoby s jiným vztahem k městu Holešov - členové výborů, komisí a
ostatních pracovních a poradních orgánů zřízených orgány města, mimo členy ZM
Kategorie příjemců údajů: město Holešov
Doba uchování osobních údajů:stanoveny Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VIII.

VÝKON AUDITU A VEŘEJNOPRÁVNÍ KONTROLY

Účel zpracování osobních údajů:
Agenda interního auditu a veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených městem
Holešov, prováděné v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, dále zákonem č.
255/2012 Sb., (kontrolní řád), v platném znění.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, tel. čísla, e-mail
Kategorie subjektů údajů:
fyzické osoby (osobní data zaměstnanců města, cizí osoby)
Kategorie příjemců: starosta města, ředitel kontrolované příspěvková organizace,
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

MĚSTO HOLEŠOV
ODBOR DOPRAVNÍ A SPRÁVNÍ
I.

MATRIKA

Účel zpracování osobních údajů: evidence uzavření manželství a úmrtí fyzických osob,
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:
kniha narození
jméno, příp. jména a příjmení, den, měsíc a rok narození, rodné číslo, pohlaví a místo narození, jména
a příjmení, popř. rodná příjmení, datum narození, rodná čísla, místa narození – okres/stát, státní
občanství a místa trvalého pobytu – okres/stát rodičů
kniha manželství
jména, příjmení, popř. rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a
státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství, den, měsíc a rok uzavření manželství, jména
a příjmení, popř. rodná příjmení, den, měsíc a rok a místo narození rodičů manželů, dohoda manželů
o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení, i dohoda o příjmení dětí v
mužském a ženském tvaru, jména a příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné
číslo, datum a místo narození
kniha úmrtí
den, měsíc, rok a místo úmrtí, jméno, popř. jména, příjmení, příp. rodné příjmení, den, měsíc, rok a
místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství, a místo trvalého pobytu zemřelého,
jméno, popř. jména, příjmení, příp. rodné příjmení a rodné číslo žijícího manžela
Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, které uzavřely manželství nebo zemřely v obvodu
matričního úřadu
Kategorie příjemců údajů:


fyzická osoba, které se matriční zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti,
prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci, orgány státu nebo orgány
samosprávných územních celků pro úřední potřebu



fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo
před orgány územních samosprávných celků, orgány státu nebo orgány územních
samosprávných celků pro jejich úřední potřebu
statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito
církvemi do 31. 12. 1949
subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v
rozsahu vymezeném tímto zvláštním předpisem




Doba uchování osobních údajů: Matriční knihy a sbírky listin po provedení posledního zápisu u
matričního úřadu po dobu 100 let, poté se předávají státnímu archivu.

II.

OHLAŠOVNA POBYTU

Účel zpracování osobních údajů:
evidence obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu Městského úřadu Holešov
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:













jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres
narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil
rodné číslo, státní občanství, popřípadě více státních občanství
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého
pobytu na území České republiky
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství
rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození
rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě
jména, příjmení dítěte a datum jeho narození
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den úmrtí

Stanoveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
správním obvodu Městského úřadu Holešov
Kategorie příjemců údajů:





občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům,
kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
město Holešov a Městský úřad Holešov
subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v
rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném

Doba uchování osobních údajů:





po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní
techniky uchovávají po dobu 50 let
přihlašovací lístek k trvalému pobytu se uchovává 50 let po úmrtí obyvatele nebo prohlášení
osoby za mrtvou anebo po změně trvalého pobytu občana mimo správní obvod Městského úřadu
Holešov
žádosti o poskytnutí osobních údajů se uchovávají po dobu 5 let

III.

EVIDENCE OBYVATEL

Účel zpracování osobních údajů: evidence obyvatel
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:















jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres
narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil, rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého
pobytu na území České republiky
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství
rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození
rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě
jména, příjmení dítěte a datum jeho narození
o osvojeném dítěti - stupeň osvojení, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození, rodná čísla osvojitelů, datum nabytí
právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den úmrtí

Stanoveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie subjektů údajů:


občané České republiky přihlášení k trvalému pobytu ve správním obvodě obecního úřadu obce s
rozšířenou působností

Kategorie příjemců údajů:






Ministerstvo vnitra ČR, město Holešov a Městský úřad Holešov obyvatel, kteří se přihlásili k
trvalému pobytu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Holešov, jen jsou-li nezbytné
pro výkon jeho působnosti
ohlašovny obecních úřadů správního obvodu města Holešova, obce s rozšířenou působností,
kterým se sdělují údaje obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v jejich správním obvodu
subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v
rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům,
kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě

Doba uchování osobních údajů:




osobní údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky se uchovávají po dobu 50 let od doby
úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou
doklady plnící oznamovací povinnost v souladu se zákonem o evidenci obyvatel - 5 let
žádosti o poskytnutí osobních údajů - 5 let

IV.

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Účel zpracování osobních údajů: vedení evidence občanských průkazů
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení a rodné číslo občana,
podoba a podpis občana, titul a vědecká hodnost občana, číslo a série občanského průkazu
Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá obecní úřad obce s rozšířenou
působností z evidence obyvatel tyto údaje:
















jméno, příjmení, případně jejich změnu
rodné příjmení
pohlaví a jeho změnu
datum narození, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát
narození
rodné číslo
státní občanství
adresu místa trvalého pobytu, včetně adresy trvalého pobytu v době narození občana
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
zákaz pobytu a dobu jeho trvání
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nemá rodné číslo, datum jeho narození
rodinný stav, datum a místo jeho změny
rodné číslo manžela, popřípadě jméno a příjmení u manžela cizince, pokud nemá přidělené
rodné číslo
rodné číslo dítěte
datum, místo a okres úmrtí a u občana, který zemřel v cizině, pouze stát úmrtí

Stanoveno zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie subjektů údajů:
Občané České republiky, kterým Městský úřad Holešov vydal občanský průkaz
Kategorie příjemců údajů:





Ministerstvo vnitra ČR
subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v
rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
zákonní zástupci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní
údaje k zastupované osobě

Doba uchování osobních údajů:



evidence občanských průkazů v informačním sytému se vede po dobu 15 let od úmrtí občana
evidence žádostí o vydání občanského průkazu se uchovává po dobu 15 let od vydání
občanského průkazu
písemné dokumenty charakteru oznamovací povinnosti na úseku občanských průkazů se
uchovávají po dobu 5 let
dokumentace správního řízení ve věci skončení platnosti občanského průkazu se uchovává po
dobu 5 let




V.

CESTOVNÍ DOKLADY

Účel zpracování osobních údajů: vedení evidence cestovních dokladů
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:






jméno, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu
číslo a druh vydaného cestovního dokladu
podoba a podpis držitele cestovního dokladu
titul nebo vědecká hodnost občana, pokud tyto údaje požaduje zapsat do cestovního dokladu
jméno, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním
dokladu rodiče
číslo a druh ztraceného cestovního dokladu
číslo a druh cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen, datum a důvod zadržení,
odepření vydání, odnětí a vrácení cestovního dokladu, číslo a druh cestovního dokladu, který byl
odňat




Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá Městský úřad Holešov z informačního
systému evidence obyvatel tyto údaje o občanech:













jméno, příjmení, případně jejich změnu
rodné příjmení
pohlaví a jeho změnu
datum narození
místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození
rodné číslo
státní občanství
adresu místa trvalého pobytu
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
rodné číslo nebo datum narození otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do
cestovního dokladu

Stanoveno zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie subjektů údajů: občané České republiky, kterým Městský úřad Holešov, vydal cestovní
doklad

Kategorie příjemců údajů:









Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
soud, orgány činné v trestním řízení a orgán, který vykonává rozhodnutí nebo jeho výkon
zařizuje podle zvláštního právního předpisu u občana, který nevykonal trest odnětí svobody za
úmyslný trestný čin, jestliže mu trest nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen
orgán příslušný k projednávání přestupků na úseku cestovních dokladů podle zvláštního
právního předpisu
subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v
rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům,
kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě

Doba uchování osobních údajů:








údaje se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu
údaje vedené v informačním systému o zadržení cestovního dokladu se uchovávají po dobu
nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu
údaje vedené v informačním systému o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu se
uchovávají po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání
cestovního dokladu, a po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, jedná-li se o
jeho odnětí
žádost o vydání cestovního dokladu se uchovává po dobu 15 let od jeho vydání
písemné dokumenty charakteru oznamovací povinnosti na úseku cestovních dokladů se
uchovávají po dobu 5 let
dokumentace správního řízení na úseku cestovních dokladů se uchovává po dobu 5 let

VI.

VIDIMACE A LEGALIZACE

Účel zpracování osobních údajů:
Evidence uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, evidence fyzických osob z důvodu ověřených
podpisů a listin
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:
Ověřování pravosti podpisu (legalizace), ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimace)
jméno, příp. jména a příjmení, datum a místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu
nebo adresa místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR, druh a číslo úředního
průkazu, kterým byla zjištěna totožnost žadatele o legalizaci podpisu, a podpis osoby, jejíž podpis je
legalizován Stanoveno zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, které požádaly o ověření podpisu nebo listin
Kategorie příjemců údajů:žadatel, MěÚ
Doba uchování:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VII.

AGENDA CZECH POINT

Účel zpracování osobních údajů:
Poskytování ověřených výstupů z ISVS dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákona č.
269/1994 Sb., o rejstříku trestů, vše v platném znění.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, číslo OP, číslo řidičského
průkazu, rodné číslo, číslo listu vlastnictví, (dle formulářů jednotlivých podání v rámci IS Czechpoint)
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby - žadatelé o služby v rámci IS Czechpoint
Kategorie příjemců údajů: fyzické osoby - žadatelé o služby v rámci aplikace Czechpoint
Doba uchování:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VIII.

EVIDENCE ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Evidence žadatelů o řidičské oprávnění (dle § 25 zákona č. 247/2000 Sb. a dle § 20, odst. 3 vyhlášky
č. 167/2002 Sb. v platném znění) a evidence provozovatelů autoškol (dle § 3, odst. 1, zákona č.
247/2000 Sb., v platném znění)
Kategorie osobních údajů:


jméno, příjmení, titul žadatele,



adresu trvalého pobytu žadatele nebo u osob, které na území České republiky nemají trvalý pobyt,
adresu místa přechodného pobytu na území České republiky, který trvá ke dni podání žádosti
alespoň 185 dní, pokud žadatel neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon
povolání po dobu nejméně 6 měsíců,



datum a místo narození žadatele,



státní občanství žadatele,



název autoškoly provádějící výuku a výcvik,



datum zkoušky,



skupinu řidičského oprávnění, k jejímuž získání požaduje žadatel provedení výuky a výcviku,



obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo osoby, je-li
žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt, identifikační




číslo, obchodní jméno a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba – registrace
k provozování autoškoly:
adresa a umístění výcvikových a učebních prostor,



registrační značka a typ vozidla včetně identifikačního čísla vozidla (VIN) – u provozovatelů
autoškol,



jméno, příjemní, datum narození, adresa a rozsah učitelského oprávnění – u osob zajišťujících
výuku v autoškole.

Kategorie subjektů údajů:
Od všech subjektů-fyzických osob a právnických osob, které se zapisují do evidence žadatelů o
řidičské oprávnění a evidence provozovatelů autoškol dle citovaného zákona.
Kategorie příjemců:
Městský úřad, odbor dopravy je věcně a místně příslušný k vyřízení žádosti.
Doba uchování:
Žádost o řidičské oprávnění není na oddělení autoškol uchovávána, po doplnění a uzavření žádosti
zkušebním komisařem je postoupena oddělení řidičských průkazů a archivována ve spisu řidiče - viz
registr řidičů

IX.

REGISTR ŘIDIČŮ

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení registru řidičů dle § 119, odst. 2, zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, § 17 vyhlášky č.
31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 registrace-evidence řidičů
 evidence řidičských průkazů
 evidence mezinárodních řidičských průkazů
 evidence průkazů profesní způsobilosti řidiče
 vydávání řidičských průkazů
 vydávání mezinárodních řidičských průkazů
 vydávání profesních osvědčení řidičů
 vydávání karet do tachografů vozidel
 vydávání opisu evidenční karty řidiče
 evidence uložených pokut kartě řidiče a IS
 evidence bodového hodnocení řidičů
Kategorie osobních údajů:
 osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,


evidenci vydaných řidičských průkazů,



evidenci skupin vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění,



evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů,



evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo
řidičský průkaz členského státu,



evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,



evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních,



záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů,



údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a jejich navrácení,



evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,



údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,



údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho
roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem
řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního
řidičského průkazu vydaného cizím státem,



údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za
spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky, o přiměřených omezeních
spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel uložených v trestním řízení a údaje o zkušební
době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního
stíhání, pokud se řidič zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby,



údaje o přestupcích projednaných ve správním řízení, za něž byla uložena pokuta,



evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního předpisu (tj.
zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),



evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního předpisu (tj.
zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),



záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů



údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění doručeném správci
registru řidičů,

Kategorie subjektů údajů:
Fyzické osoby - které se zapisují do registru řidičů dle citovaného zákona.
Kategorie příjemců:
Městský úřad, odbor dopravy je věcně a místně příslušný k vedení registru dle zákona.
Dle § 121 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je obecní úřad obce s
rozšířenou působností oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti pouze:


orgánům státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů,



soudům všech stupňů, státním zastupitelstvím všech stupňů,



orgánům a organizacím, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji, například
pojišťovně ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem dopravní nehody nebo takovou nehodu
zavinil,



orgánům činným v trestním řízení, obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost,

fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené,
Doba uchování:
Spis řidiče a evidenční karta řidiče je vedena po celý život řidiče dle § 17, odst. 5, vyhlášky č. 31/2001
Sb., spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu 1 roku od jeho úmrtí.

X.

REGISTR VOZIDEL

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení registrace vozidel dle § 4, odst. 2, písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění

Vedení evidencí


Evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel



Evidence osvědčení o registraci silničních motorových a přípojných vozidel



Evidence zvláštních registračních značek pro jednorázové použití a trvale manipulačních
registračních značek (elektronicky i písemně)

Rozhodování v oblasti registru silničních vozidel
Kategorie osobních údajů:
 vlastník (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu
podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě
adresa místa pobytu pří udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu),


provozovatel, není-li současně vlastníkem (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou
osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo
povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu).

Kategorie subjektů údajů:
Fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice nebo
právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je
současně vlastníkem silničního vozidla a nebo je vlastníkem silničního vozidla oprávněna k
provozování silničního vozidla.
Kategorie příjemců:
Městský úřad, odbor dopravy je věcně a místně příslušný k vedení registru dle zákona.
Doba uchování:
Doba uchování dokumentů se řídí stávající platnou právní úpravou, dále pak dle Spisového a
skartačního řádu MěÚ.

XI.

PŘESTUPKOVÉ A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Agenda řízení o přestupku nebo o jiném správním deliktu dle § 125c - 125j zákona č. 361/2000 Sb. v
platném znění, § 16 a násl. zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění, zákona č. 250/2016 Sb., (zákon
o přestupcích) v platném znění, § 83 a násl. zákona č. 56/2001 Sb.

Kategorie osobních údajů:

Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, fotografie,
adresa trvalého pobytu, adresa pro účely doručování, případně sídlo nebo provozovnu účastníků
řízení,
Další údaje: údaje o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel § 16, písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., v
platném znění.
Citlivé údaje: fotografie, údaje o zdravotním stavu, údaje o uložených trestech,
Kategorie subjektů údajů:
Od všech subjektů-fyzických a právnických osob, které podléhají řízení o přestupku nebo jiném
správním deliktu dle citovaného zákona.
Kategorie příjemců:
Účastníci řízení (zmocněnci), odrány státní správy (Policie ČR, MP, státní zastupitelství, soudy,
dotčené osoby, finanční odbor MěÚ - v případě vymáhání pokut,
registrace přestupku v registru přestupků
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ.

XII.

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Účel zpracování osobních údajů:
Rozhodování o povolování staveb dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo adresa
pro doručování
Kategorie subjektu údajů:
Fyzické osoby: účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu (fyzické
osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby)
Kategorie příjemců údajů:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu (fyzické osoby, fyzické
osoby podnikající a právnické osoby).
 Policie ČR, Městská policie
 Katastrální úřad ZLK
 Krajský úřad ZLK
 dotčené osoby
Doba uchování:
 u stavebních řízení jsou doby stanoveny stavebním zákonem, a to po dobu existence staveb,
 u řízení silničního správního úřadu dle Spisového a skartačního řádu MěÚ.

MĚSTO HOLEŠOV
FINANČNÍ ODBOR







I.

SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ

II.

SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A POKUT

III.

VEDENÍ AGENDY HERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ

Účel zpracování osobních údajů:
správa místních poplatků (zejména místních poplatků ze psů, z ubytovací kapacity, poplatků za
provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení) zahrnující zejména právo činit
opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností,
zejména právo vyhledávat subjekty povinné k poplatkům, poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat,
vymáhat a kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době v souladu se zákonem č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
správa a vymáhání uložených a nezaplacených pokut a pohledávek vzniklých na úseku státní
správy a samosprávy – tj. právo vybrat a vymáhat uložené pokuty v souladu s daňovým řádem a
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
správní řízení pro vydání rozhodnutí o povolení provozovateli provozovat sázkovou hru podle § 2
písm. b) a písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
 jméno a příjmení, bydliště, datum narození, event. rodné číslo u místních poplatků,
 jméno a příjmení, bydliště, datum narození, event. rodné číslo u vymáhaných pohledávek
vzniklých na úseku agend státní správy a samosprávy a nezaplacených pokut uložených jinými
správními orgány a městskou policií,
 jméno a příjmení, bydliště, datum narození, event. rodné číslo u správního řízení pro povolení
výherních hracích přístrojů, tombol (dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah shromažďování údajů od jiných orgánů: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, příp.
rodné číslo u usnesení okresních soudů o výsledcích provedených exekucí, informace bankovních a
peněžních ústavů, příp. České správy sociálního zabezpečení o vedených účtech a poskytovaných
prostředcích u subjektů povinných k poplatkům.
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby a zástupci právnických osob
Doba uchování osobních údajů:
 u místních poplatků a jiných poplatků, u vymáhaných příjmů na úseku státní správy a samosprávy
- po dobu vymožení poplatkových povinností,
 u pokut – po dobu jejich vymožení,
 u loterií a jiných podobných her - po dobu zpracování, vyúčtování a odvodu výtěžků.
Následně se dokumenty archivují a uchovávají v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, tj. uložení v archivu po dobu skartační lhůty.

IV.

POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCHNÁHRAD

Účel zpracování osobních údajů:
Poskytování cestovních náhrad v souladu s ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno; příjmení; adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště
Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci města, zastupitelé města členové výborů, komisí a
zvláštních orgánů - fyzické osoby, které nejsou členy Zastupitelstva města
Kategorie příjemců: oprávněné úřední osoby - finančního odboru MěÚ
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

V.

AGENDA ÚČETNICTVÍ -LIKVIDACE FAKTUR

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení účetnictví a likvidace faktur v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno; příjmení; sídlo firmy, případně adresa bydliště; podpis
Jiné údaje: číslo bankovního účtu
Kategorie subjektů údajů:fyzické osoby, zástupci právnických osob
Kategorie příjemců: oprávněné úřední osoby finančního odboru MěÚ
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

VI.

MZDOVÁ AGENDA

Účel zpracování osobních údajů: vedení mzdové agendy města Holešova
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení a rodné příjmení, titul, datum a místo narození, adresa
trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, ZPS,
pobírání důchodu, plat, odměna z dohod a za výkon funkce, započitatelná praxe a odpracované roky,
číslo účtu pro poukazování výplaty,děti pracovníka a prohlášení poplatníka pro daňové účely,
vychované děti
Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci města (HPP),osoby vykonávající práci na základě dohody
mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), členové ZM, členové komisí RM, členové volebních komisí,

Kategorie příjemců:MěÚ Holešov, OSSZ, ČSSZ Praha, zdravotní pojišťovny, MF ČR, finanční úřad,
peněžní ústavy, penzijní fondy, inspekce práce, úřad práce, soudy a exekutoři, Policie ČR, lékaři
Doba uchování: dle zvláštních zákonů, dále pak dle Spisového a skartačního řádu MěÚ,

VII.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU MĚSTA, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA
ZPŮSOBENOU ŠKODU

Účel zpracování osobních údajů:
Pojištění majetku města, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku;
Kategorie osobních údajů
Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, adresa trvalého pobytu,
případně adresa pro doručování, popřípadě rodné číslo;
Kategorie subjektů údajů: poškození
Kategorie příjemců osobních údajů: pojišťovny, poškození, zmocněnci poškozených
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

VIII.

REGISTR SMLUV

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení registru smluv města Holešova, zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv
Kategorie osobních údajů:
adresní a identifikační, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektů údajů:smluvní strany smlouvy
Kategorie příjemců údajů:Městský úřad Holešov, město Holešov a jeho orgány
Doba uchovávání:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

IX.

ZÁBORY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Účel zpracování osobních údajů:
rozhodování o žádostech ve věci záboru veřejného prostranství
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování,
Kategorie subjektu údajů:fyzické osoby - žadatel, účastníci řízení
Kategorie příjemců údajů:žadatelé, MěU Holešov - finanční odbor
Doba uchování: stanoveny Spisovým a skartačním plánem MěÚ

MĚSTO HOLEŠOV
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
I.

AGENDA VOLEB A REFERENDA

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení evidencí souvisejících s provedením voleb v souladu se zákony: č. 491/2001 Sb., (o volbách
do zastupitelstev obcí), č. 130/2000 Sb.,(o volbách do zastupitelstev krajů), č. 247/1995 Sb.,(o volbách
do Parlamentu ČR), č. 275/2012 Sb. (o volbě prezidenta republiky), č. 22/2004 Sb., (o místním
referendu, případně referendum na základě zvl. zákonů), vše ve znění pozdějších předpisů.



Přehledy voličů
Vydávání voličských průkazů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby – voliči
Kategorie příjemců údajů:
 příslušná okrsková volební komise ve dny voleb,
 soud, je-li podána žaloba na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby
kandidáta anebo na neplatnost výsledku místního referenda nebo referenda,
 žadatel o vydání voličského průkazu
Doba uchování:stanoveny Spisovým a skartačním řádem MěÚ

II.

PŘEHLED ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení evidencí souvisejících s provedením voleb v souladu se zákony: č. 491/2001 Sb., (o volbách
do zastupitelstev obcí), č. 130/2000 Sb.,(o volbách do zastupitelstev krajů), č. 247/1995 Sb.,(o volbách
do Parlamentu ČR), č. 275/2012 Sb. (o volbě prezidenta republiky), č. 22/2004 Sb.,(o místním
referendu, případně referendum na základě zvl. zákonů), vše ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo, adresa trvalého
pobytu; tel. spojení, e-mail,
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby -členové a náhradníci okrskových volebních komisí,členové
a zmocněnci volebních stran kandidujících do zastupitelstva obce
Kategorie příjemců údajů: matrika MěÚ, členové okrskových komisí
Doby uchování:stanoveny Spisovým a skartačním řádem MěÚ

III.

REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO ZAST. OBCÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení evidencí souvisejících s provedením voleb v souladu se zákony o volbách: zákon č. 491/2001
Sb., (o volbách do zastupitelstev obcí), zákon č. 128/2000 Sb., (o obcích), zákon č. 89/2012 Sb.,
(občanský zákoník), vše ve znění pozdějších předpisů.




přijímání kandidátních listin,
prohlášení kandidátů,
rozhodování ve věci registrace kandidátních listin

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jména a příjmení kandidátů, věk, povolání, adresa trvalého pobytu,
Citlivé údaje: název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou
členy žádné politické strany nebo politického hnutí;
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby - kandidáti
Kategorie příjemců údajů:
 voliči prostřednictvím hlasovacích lístků,
 soud, je-li podána žaloba proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině
nebo proti registraci kandidátní listiny;

Doby uchování:stanoveny prováděcí vyhláškou k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí a
Spisovým a skartačním plánem MěÚ,

IV.

PODATELNA

Účel zpracování osobních údajů:
vedení evidence dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, v případě činnosti městského
úřadu je původce město
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:
adresy fyzických a právnických osob a institucí, kterým byly adresovány dokumenty vzešlé z činnosti
původce, nebo adresy fyzických a právnických osob či institucí které adresovaly písemnosti městu
Holešov, MěÚ Holešov.
Stanoveno vyhláškou Ministerstva vnitra č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Kategorie subjektů údajů:



fyzické osoby, právnické osoby a instituce, které adresovaly dokumenty městu a MěÚ
fyzické osoby, právnické osoby a instituce, kterým byly adresovány dokumenty z města a MěÚ

Kategorie příjemců údajů: město Holešov
Doby uchování: stanoveny Spisovým a skartačním řádem MěÚ

V.

VÝKON PRÁVA SHROMAŽĎOVACÍHO

Účel zpracování osobních údajů:
Výkon práva shromažďovacího dle zákona č. 84/1990 Sb., (o právu shromažďovacím)
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště,
Kategorie subjektu údajů:
 fyzické osoby - svolavatel shromáždění,
 je-li svolavatelem právnická osoba, pak jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je
zmocněna ve věci shromáždění jednat jejím jménem,
 osoba, která je zmocněna jednat v zastoupení svolavatele
Kategorie příjemců:
 svolavatel nebo osoba jím zmocněná k jednání,
 Policie ČR, Městská policie - je-li důvodná obava, že shromážděním může dojít k porušení
veřejného pořádku, nebo že bude shromáždění
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VI.

STŘET ZÁJMŮ PODLE ZÁKONA Č. 159/2006 SB. O STŘETU ZÁJMŮ

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení registru oznámení a evidence čestných prohlášení a plnění dalších povinností v souladu se
zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., (dále jen „zákon o střetu
zájmů“)
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu,
adresa pro doručování žadateli, údaje o činnostech, údaje o majetku, údaje o příjmech, darech a
závazcích
Kategorie subjektu údajů:
veřejní funkcionáři uvedení v § 2 odst. 1 písm. b) a v § 26a, žadatelé o nahlížení do registru oznámení
podle § 13 odst. 2, žadatelé o nahlížení do evidence čestných prohlášení podle § 26a a sdělovatelé
podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů
Kategorie příjemců:
žadatel, orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu
Doby uchování: stanoveny Spisovým a skartačním řádem MěÚ
Oznámení - 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře,
Žádost o nahlížení - 5 let ode dne jejího podání.

VII.

STÍŽNOSTI A PETICE

Účel zpracování osobních údajů:
Příjem a vyřizování petic, dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dle zákona č.
85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
Kategorie osobních údajů:
adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé
uvedou, adresní a identifikační údaje podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů
petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu,
případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců: Městský úřad Holešov, členové Rady města Holešov, členové kontrolního
výboru Zastupitelstva města Holešov, případně další orgány dle obsahu stížnosti, nebo petice
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VIII.

RADA MĚSTA A ZASTUPITELSTVOMĚSTA HOLEŠOV

Účel zpracování osobních údajů:
Materiály předkládané orgánům města k projednávání záležitostí v samostatné působnosti, týkající se
fyzických osob, na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby - jejichž žádosti, návrhy či podněty byly předloženy
k projednání v RM či ZM;
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození (je-li nezbytné), adresa trv. pobytu;
Kategorie příjemců: žadatel v případě žádosti, orgán veřejné správy, který dal podnět k projednání,
organizace zřízená městem Holešov;
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

IX.

POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Účel zpracování osobních údajů: povinnost dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění (dále jen zákon o obcích)
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: adresní a identifikační údaje občanů žadatelů, nutné k uplatnění práv a povinností obce plynoucích ze zákona o obcích, zejména dle ust. §
84 a 102 zákona o obcích
Kategorie subjektu údajů: město Holešov
Doba uchování osobních údajů:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

X.

VOLBA PŘÍSEDÍCÍHO SOUDU

Účel zpracování osobních údajů:
Volba přísedících soudu, § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých zákonů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, číslo OP
Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu
Kategorie příjemců: Rada města, Zastupitelstvo města, Okresní soud Kroměříž
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

XI.

EVIDENCE ZTRÁT A NÁLEZŮ

Účel zpracování osobních údajů:
Evidence ztrát a nálezů v souladu s ust. § 1045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník)
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu
Kategorie subjektů údajů: nálezce
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Holešov
Doba uchování:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

XII.

VYDÁVÁNÍ A EVIDENCECERTIFIKÁTŮ KVALIFIKOVANÝCH
ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ

Účel zpracování osobních údajů:
Vydávání a evidence certifikátů kvalifikovaných zaručených elektronických podpisů, v souladu se
zákonem č. 297/2016 Sb., (o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), ve znění
pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno; příjmení; titul; datum a místo narození; adresa trvalého bydliště
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - zaměstnanci města
Kategorie příjemců osobních údajů:žadatel, Česká pošta s.p.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

XIII.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Plnění úkolů na úseku přípravy obce a ORP na řešení krizových událostí dle zákona č. 240/2000 Sb.,
krizový zákon, dle zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, dle
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., (v platném znění) vše ve znění pozdějších novel.





Agenda krizových a havarijních plánů
Zabezpečení činnosti Bezpečnostní rady a krizového štábu města Holešova
Zpracování seznamů osob, které v době krizové situace přechodně změní pobyt,
Evidence osob určených ke styku se zvláštními skutečnostmi

Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail,
zaměstnání,
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby- dotčené osoby
Kategorie příjemců: Hasičský záchranný sbor ZLK, Krajský úřad Zlínského kraje
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

XIV.

OBRANA STÁTU

Účely zpracování osobních údajů:
1. Vedení evidence osobních údajů o vlastnících vhodných věcných prostředků, které lze využít pro
potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle zákona č.
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů
2. Vedení evidence osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci podle ustanovení zákona č.
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
Kategorie subjektů údajů:
Fyzické osoby - vlastníci věcných prostředků, osoby určené k pracovní výpomoci
Kategorie příjemců: Ministerstvo obrany ČR, Krajské vojenské velitelství Zlín
Krajský úřad Zlínského kraje
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

XV.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘÍ PRÁCI (BOZP)

Účel zpracování osobních údajů:
Agenda pro zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) souladu s ustanovením zákona
262/2006 Sb., zákoník práce, dále nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (o evidenci úrazů, hlášení úrazu) ve
znění pozdějších předpisů,
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu,
Popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona.
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby – zaměstnanci města, brigádníci, praktikanti
Kategorie příjemců: Oblastní inspektorát práce, Policie ČR, zdravotní pojišťovna, smluvní pojišťovna
Kooperativa a.s., poškozený PÚ, pozůstalí (v případě úmrtí poškozeného)
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

XVI.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Účel zpracování osobních údajů:
Agenda pro zajištění PO (požární ochrany a požární bezpečnosti budov města Holešova)v souladu s
ustanovením zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, dále zákona č. 133/1985 Sb. (o požární
ochraně), vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno, příjmení, datum narození, pracovní zařazení
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - zaměstnanci města, brigádníci
Kategorie příjemců: vedoucí odborů MěÚ, vedoucí organizačních složek města, velitel Městské
policie, odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

XVII. JEDNOTKY SDH MĚSTA HOLEŠOVA
Účel zpracování osobních údajů:
Agenda evidence jednotek SDH města Holešova, dle zákona č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně), ve
znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, zdravotní stav,
tel. spojení, zaměstnání,
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby -osoby zařazené do jednotek SDH

Kategorie příjemců: MěÚ, Hasičský záchranný sbor ZLK
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

XVIII. VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY BEZPEČNOSTNÍHO ŘEDITELE
Účel zpracování osobních údajů:
Vedení personální agendy bezpečnostního ředitele pro potřebu ověření přístupu fyzických osob
(zaměstnanců MěÚ) k utajované informaci dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci MěÚ Holešov
Kategorie příjemců: NBÚ.
Doba uchování: 5 let po zániku platnosti oznámení o splnění podmínek pro přístup zaměstnanců
MěÚ k utajované informaci.

MĚSTO HOLEŠOV
ODBOR INVESTIC
I.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účel zpracování osobních údajů:
Dokumentace k zadávání a realizaci veřejných zakázek, uzavírání smluv s dodavateli v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb.,(o veřejných zakázkách), zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník),
případně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. spojení, e-mail
- fyzických osob, příp. zástupců právnických osob (PO)
Kategorie subjektů údajů:fyzické osoby, příp. zástupci právnických osob - účastníků veřejných
zakázek
Kategorie příjemců údajů:orgány ZM a RM, členové RM a členové ZM, dotčené odbory Městského
úřadu Holešov, účastníci veřejné zakázky, zmocněnci, centrální registr smluv MV ČR
Doba uchování:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

II.

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

Účel zpracování osobních údajů:
Rozhodování o povolování staveb dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo adresa
pro doručování
Kategorie subjektu údajů:
Fyzické osoby: účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu (fyzické
osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby)
Kategorie příjemců údajů:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu (fyzické osoby, fyzické
osoby podnikající a právnické osoby).
 policie ČR, MP
 katastrální úřad ZLK
 Krajský úřad ZLK
 dotčené osoby

Doba uchování:
 u stavebních řízení jsou doby stanoveny stavebním zákonem, a to po dobu existence staveb,


u řízení silničního správního úřadu dle Spisového a skartačního řádu MěÚ.

III.

PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení agendy správy investic města Holešova, uzavírání dodavatelských smluv.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. spojení, e-mail
Kategorie subjektů údajů:
Fyzické osoby (účastníci smlouvy)
Účastníci investičních akcí
Zástupci fyzických a právnických osob
Kategorie příjemců:
Pracovníci dotčených odborů Městského úřadu Holešov, soudy, katastr nemovitostí, fyzické osoby,
fyzické osoby podnikající a právnické osoby, registr smluv MěÚ Holešov, centrální registr smluv MV
ČR, kontrolní výbor ZM, členové RM a členové ZM
Doba uchování:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

IV.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení agendy evidence žadatelů o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Holešova, evidence
dlužníků Fondu rozvoje bydlení.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení a rodné příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu, rodné číslo
Kategorie subjektů údajů:
Fyzické osoby - evidovaní žadatelé o půjčku z FRB
Fyzické osoby - evidovaní dlužníci FRB
Kategorie příjemců:MěÚ, žadatel
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ.

MĚSTO HOLEŠOV
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
I.

STAVEBNÍ ÚŘAD I. STUPNĚ

Účel zpracování osobních údajů:
Výkon veřejné správy ve věcech umisťování a povolování staveb dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně
adresa pro doručování.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
Účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu (fyzické osoby, fyzické
osoby podnikající a právnické osoby),
Státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena stavebním zákonem, a to po dobu existence staveb.

II.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Výkon veřejné správy ve věcech územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa
pro doručování
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
Účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu (fyzické osoby, fyzické
osoby podnikající a právnické osoby),
Státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

III.

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ÚŘADU

Účel zpracování osobních údajů:
Řízení o přestupcích na úseku stavebního řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., (o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu případně
adresa pro doručování.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
Účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu (fyzické osoby, fyzické
osoby podnikající a právnické osoby),
Státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

MĚSTO HOLEŠOV
ODBOR PRÁVNÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
I.

PRÁVNÍ AGENDA

Účel zpracování osobních údajů:
Uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, nebytových prostor a areálů v majetku města
vyřizování žádostí/stížností/podnětů občanů, zajišťování vymáhání pohledávek
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje, popř. citlivé osobní údaje
Kategorie subjektů údajů: žadatelé a nájemci bytů a nebytových prostor, další osoby bydlící v bytě,
dlužníci, stěžovatelé, osoby podávající podněty či žádosti
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad, Město a jeho orgány
Doba uchovávání:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

II.

PODÁNÍ ZPRÁVY O POVĚSTI

Účel zpracování osobních údajů:
zprávy o pověsti pro účely trestního řízení, prověrky fyzické osoby a držitele zbrojního průkazu,
prověrky osob dle zákona o ochraně utajovaných informací,
(zákon č.141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, zákon č.
119/2002 Sb.,(o střelných zbraních a střelivu),
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje; citlivé údaje - trestná činnost
Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
Kategorie příjemců údajů: orgány státní správy dle zvl. zákonů, právnické osoby v ČR
Doba uchování:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

III.

AGENDA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K
INFORMACÍM

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení agendy žádostí vyžadování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, bydliště,
Další údaje: zaměstnání, tel. spojení, e-mail.
Kategorie subjektů údajů:Osoby dotčené žádostí, osoba žadatele
Kategorie příjemců:Dotčené odbory MěÚ, žadatel,
Úřední deska, internetové stránky města (využití anonymizace osobních údajů)
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

IV.

PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Účel zpracování osobních údajů:




výpis z evidence přestupků pro orgány činné v trestním řízení
statistický výkaz o přestupcích
přestupkové řízení

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:
jméno a příjemní, datum narození, adresa bydliště, adresa pro doručování, rodné číslo, záznamy o
trestech v rejstříku trestů a rejstříku přestupků, skutková podstata přestupku a způsob vyřízení
Stanoveno zákonem č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, které byly oznámeny pro podezření ze spáchání přestupku
Kategorie příjemců údajů:




Ministerstvo vnitra ČR - statistický výkaz přestupků
Ministerstvo spravedlnosti ČR - rejstřík přestupků
osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště a zákonná ustanovení spáchaného
přestupku) jsou sdělovány orgánům činným v trestním řízení, soudům, případně jiným subjektům,
pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku stanovenou zvláštním předpisem, a to v rozsahu
tímto zvláštním předpisem vymezeném

Doby uchování osobních údajů:stanoveny Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

V.

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Účel zpracování osobních údajů:
rozsah je dán příslušnými zákony, údaje jsou uváděny na dokladech vydávaných živnostenským i
zemědělským podnikatelům a jsou vedeny v příslušných databázích. Obecní živnostenský úřad
registruje podnikatele podnikající v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zemědělské podnikatele podnikající podle
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: u všech osob, které jsou v evidenci
(odpovědný zástupce, statutární orgán právnické osoby, podnikatel – fyzická osoba, zemědělský
podnikatel):
Adresní a identifikační údaje:
jméno a příjmení, rodné příjmení, bydliště, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní
občanství
Kategorie subjektů údajů:





fyzické osoby – živnostenští podnikatelé
fyzické osoby – zemědělští podnikatelé
odpovědní zástupci
statutární orgány právnických osob

Kategorie příjemců údajů:
A. Údaje pouze o vlastní osobě nebo firmě:
B. Ostatní údaje jsou poskytovány subjektům, jak jsou uvedeny v zákoně:













Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Český statistický úřad
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, oddělení krajský
živnostenský úřad
orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi
zdravotní pojišťovny
finanční úřad
okresní správa sociálního zabezpečení
úřad práce
Rejstřík trestů
Policie ČR – OAMP
krajské soudy - OR

C. Výpis z živnostenského rejstříku s osobními údaji se zasílá žadateli:






Policie ČR
státní zastupitelství
soudy
exekutorské úřady
jiný žadatel, který prokáže právní zájem

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu MěÚ a dalších právních předpisů

MĚSTO HOLEŠOV
ODBOR SOCÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
I.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Agenda sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:
osobní a citlivé údaje týkající se dětí a jejich rodičů nebo dalších osob, kterým byly svěřeny do péče,
osobní a citlivé údaje týkající se žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče.
Citlivé údaje:
Údaje o zdravotním stavu, fotografie, a.j.
Rozsah a obsah spisové dokumentace je stanoven směrnicí MPSV č. 2013/26780-21, na nahlížení do
spisové dokumentace SPOD se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím.
Kategorie subjektů údajů:
Fyzické osoby - okruh stanoven zákonem č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie příjemců:
Orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány státní správy uvedené v § 51 zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Doby uchování:
V souladu s § 55 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, údaje týkající se dítěte, po dobu 15 let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k
vyřazení dítěte z evidence, dítěte, které bylo osvojeno nebo svěřeno do pěstounské péče, po dobu 15
let následujících po kalendářním roce, v němž dítě nabylo zletilosti, žadatelů o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče, po dobu 15 let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k
vyřazení žadatelů z evidence.

II.

VEDENÍ EVIDENCE A DISTRIBUCE RECEPTŮ A ŽÁDANEK NA
LÉČIVA OBSAHUJÍCÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení evidence a distribuce receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky dle zákona č.
167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: datum narození a další identifikační údaje osob oprávněných k odebírání
receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky, dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie subjektů údajů:
Osoby oprávněné k odebírání receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky dle zákona č.
167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Kategorie příjemců:
Zaměstnanec MěÚ pověřený k výkonu agendy, orgány státní správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

III.

AGENDA SOCIÁLNÍHO KURÁTORA

Účel zpracování:
Zajišťování agendy sociálního kurátora dle ust.zákonač.169/1999 Sb. (o VTOS), zákona č. 293/1993
Sb.,(o výkonu vazby), zákona č.129/2008 Sb.,(o výkonu zabezpečovací detence) a zákona č.
257/2000 Sb., (o PMS ČR), ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno; příjmení; titul; rodné příjmení; datum a místo narození; rodné
číslo; adresa trvalého bydliště,
Jiné údaje: výpis z evidence RT
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - klienti
Kategorie příjemců: oprávněné orgány státní správy (soudy, Vězeňská služba ČR, Policie ČR)
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

IV.

VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ

Účel zpracování osobních údajů:
Zajišťování výkonu veřejného opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti nebo kterým jejich
zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv a byl jim soudem jmenován opatrovník
dle § 471 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje, osobní a citlivé údaje.
Kategorie subjektů údajů:
Fyzické osoby - osoby omezené ve svéprávnosti nebo kterým jejich zdravotní stav působí obtíže při
správě jmění nebo hájení práv a byl jim soudem jmenován opatrovník dle § 471 odst. 3 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie příjemců:
Zaměstnanec MěÚ pověřený k výkonu agendy, orgány státní správy na základě zvláštních zákonů
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

V.

PÉČE O OSOBY SE SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení agendy koordinátora sociální péče pro občany ohrožené sociálním vyloučením dle § 92 písm.
b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů.
Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje, osobní a citlivé údaje.
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby – okruh stanoven v § 92 zák. č. 108/2006 Sb.
Kategorie příjemců: MěÚ, orgány státní správy na základě zvláštních zákonů
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

MĚSTO HOLEŠOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
I.

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Účely zpracování osobních údajů:
Projednávání přestupků na úseku ochrany životního prostředí na základě zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 449/2001
Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, vše
v pozdějším znění předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, číslo OP.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:



účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.

Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

II.

STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa lesů-kontrola, rozhodování, vydávání závazných stanovisek, vyjádření a vedení evidencí
na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje z KN, výpis a opis z
rejstříku trestů, odborná a zdravotní způsobilost, číslo pasu, číslo OP, rodné číslo.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:



účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.

Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

III.

STÁTNÍ SPRÁVA MYSLIVOSTI

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa myslivosti-kontrola, rozhodování, vedení evidencí, zajišťování chovatelských přehlídek
trofejí a vydávání dokladů na základě zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje z KN, výpis a opis z
rejstříku trestů, odborná a zdravotní způsobilost, číslo pasu, číslo OP, rodné číslo.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
 státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

IV.

STÁTNÍ SPRÁVA RYBÁŘSTVÍ

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa rybářství - rozhodování a vydávání dokladů na základě zákona č. 99/2004 Sb., o
rybářství, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje z KN, výpis a opis
z rejstříku trestů, odborná a zdravotní způsobilost, číslo pasu, číslo OP, rodné číslo.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
 státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

V.

STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa v ochraně zemědělského půdního fondu – kontrola, rozhodování a vydávání závazných
stanovisek a vyjádření na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje z KN, číslo OP.

Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:



účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.

.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VI.

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa v rostlinolékařské péči - kontrola, rozhodování a vydávání vyjádření na základě zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje z KN, číslo OP
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
 státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

VII.

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Účely zpracování osobních údajů:
Státní veterinární správa - kontrola, rozhodování a vydávání vyjádření na základě zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
 státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VIII.

STÁTNÍ SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa v ochraně zvířat proti týrání – kontrola, rozhodování a vydávání vyjádření na základě
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
.
Kategorie příjemců:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
 státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

IX.

STÁTNÍ SPRÁVA NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa ve vodním hospodářství – kontrola, rozhodování a vydávání závazných stanovisek a
vyjádření na základě zákona č. 254/2001Sb. o vodách, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, zákona č.500/2004
Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje z KN, číslo OP
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
 státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

X.

STÁTNÍ SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY OVZDUŠÍ

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa v ochraně ovzduší - kontrola, rozhodování, vydávání závazných stanovisek a vyjádření a
poskytování informací na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č.500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje z KN, číslo OP

Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
 státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

XI.

STÁTNÍ SPRÁVA NA ÚSEKU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa v odpadovém hospodářství-kontrola, rozhodování a vydávání vyjádření na základě
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
 státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

XII.

STÁTNÍ SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY PŘÍRODY

Účely zpracování osobních údajů:
Státní správa v ochraně přírody a krajiny-kontrola, rozhodování a vydávání závazných stanovisek a
vyjádření na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje z KN, číslo občanského
průkazu.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.
Kategorie příjemců:
 účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu,
 státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

MĚSTO HOLEŠOV
ODBOR KULTURY, ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE

I.

HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASE

Účel zpracování osobních údajů: Evidence žádostí o hlášení v městském rozhlase.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa
pro doručování, telefonní spojení, e-mail
Kategorie subjektů údajů: žadatel o hlášení v městském rozhlasu
Kategorie příjemců: Odbor kultury MěÚ (evidence), Finanční odbor MěÚ (vyúčtování)
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

II.

VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE MĚSTA

Účel zpracování osobních údajů:
Zajišťování agendy vydávání Zpravodaje města Holešova
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, tel. číslo, e-mail,
fotografie osob, informace ze soukromého života, informace k soukromému podnikání
Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba - žadatel o publikování, publikovaná osoba
Kategorie příjemců: Odbor kultury MěÚ
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ,

III.

PAMÁTKOVÁ PÉČE

Účel zpracování:
Výkon veřejné správy ve věcech památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa
pro doručování.
Kategorie subjektů údajů: účastníci řízení.

Kategorie příjemců:
Účastníci řízení případně jejich zástupci a další osoby dle správního řádu (fyzické osoby, fyzické
osoby podnikající a právnické osoby),
Státní orgány a orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů.
Doba uchování:stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

IV.

AGENDA GRANTOVÉ PODPORY

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení agendy grantové podpory města Holešova (evidence žadatelů grantové podpory, vyřízení
žádosti, vyúčtování grantové podpory)
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní spojení, e-mail,
Citlivé údaje: údaje o zdravotním stavu,
Kategorie subjektů údajů:
Fyzické osoby uvedené v žádosti o poskytnutí grantové podpory
Fyzické osoby -žadatelé (příjemci) grantové podpory
Kategorie příjemců:
Pracovníci odboru soc. věcí MěÚ, členové hodnotících komisí města Holešova, finanční odbor MěÚ
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

V.

AGENDA HLAVNÍ SPISOVNY

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení spisové služby v souladu s ustanovením zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno; příjmení; adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště
nebo adresa pro doručování; titul; event. rodné číslo/dat. narození; státní příslušnost
Jiné údaje:kontakt (tel, číslo, fax, e-mail); IČ; ID datové schránky; ostatní dle příslušných právních
předpisů
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby např. žadatelé o informace, dodavatelé, účastníci
výběrových VŘ a VZ, účastníci řízení, ostatní fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů:Okresní archiv Kroměříž
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VI.

PERSONÁLNÍ AGENDA ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
MĚSTA

(Vedení evidence současných a bývalých ředitelů příspěvkových organizací)
Účel zpracování osobních údajů:
Zajišťování agendy pracovněprávních vztahů a odměňování ředitelů příspěvkových organizací města
Holešova v souladu s ustanovením zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: Jméno, příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, datum a místo
narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, číslo OP,
zdravotní pojišťovna, plat, osoby se zdravotním postižením,
Jiné údaje: výpis z evidence RT; osvědčení (př. ČP o vyžádání osvědčení) podle zákona č. 451/1991
Sb., (u vedoucích pracovních míst)
Popisné údaje: vzdělání; znalost cizích jazyků; odborné znalosti a dovednosti; předchozí zaměstnání;
počet dětí; zdravotní pojišťovna; osoby se ZP; plat; bankovní spojení; ČR o členství v řídícím,
dozorovém nebo kontrolním orgánu PO, jejímž předmětem činnosti je podnikání a prohlášení o
vykonávání jiné výdělečné činnosti; údaje o rodinných příslušnících a ostatních vyživovaných
osobách.
Kategorie subjektů údajů:
 ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem Holešov
 bývalí ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem Holešov,
Kategorie příjemců:
Správce osobních údajů, mzdová účtárna města Holešova, další orgány na základě zvláštních zákonů
(Zdravotní pojišťovny, ČSSZ, Úřad práce, Oblastní inspektorát práce, Policie ČR, soudy, soudní
exekutoři).
Doba uchování: po dobu pracovního poměru a následně dle spisového a skartačního řádu MěÚ.

VII.

AGENDA ZÁPISŮ DĚTÍ DO MŠ, ZŠ

Účel zpracování:
Vedení agendy zápisu dětí k předškolnímu a základnímu vzdělávání, dle zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:
Zákonný zástupce: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
Dítě: jména, popř. jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu dítěte v případě
cizince místo pobytu dítěte, další nezbytné údaje dle stanovených kritérií pro přijetí dítěte do MŠ, ZŠ.

Kategorie subjektů údajů:dítě a jeho zákonný zástupce

Kategorie příjemců: osobní údaje nejsou předávány jiným osobám (pozn.: výjimka dle § 36 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VIII.

INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA

Účel zpracování osobních:
Vedení agendy provozování internetových stránek města Holešova www.holesov.cz
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje:
IP (Internet Protocol) adresa uživatelova poskytovatele internetového připojení a nebo uživatelova
počítače, pokud má přímo přidělenou IP adresu.
Plné doménové jméno uživatelova poskytovatele internetového připojení a nebo uživatelova počítače,
pokud má přímo přidělené doménové jméno.
Používaný typ prohlížeče (jako je například Netscape, Internet Explorer, Opera, Konqueror)
Datum a čas, kdy uživatel navštívil stránky
Webové stránky, které byly navštíveny v rámci internetových stránek www.holesov.cz, stejně jako
použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích.
Jedinečné adresy URL stránek navštívených před www.holesov.cz (lze identifikovat), pokud se
uživatel nepřipojil přímo na www.holesov.cz, nebo je nepoužívá jako domovskou stránku.
- Osobní údaje zveřejňované na internetových stránkách
Kategorie subjektů údajů:Fyzické osoby, uživatelé internetových stránek
Kategorie příjemců:Ne.
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

IX.

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Účel zpracování osobních údajů:
Vedení agendy jubilantů a oceněných občanů města Holešova
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
Biometrické údaje:fotografie osob (dětí)
Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby- občané města (jubilanti), oceněné osoby, dárci krve apod.
Kategorie příjemců: jubilant, obdarovaný, starosta města, účtárna MěÚ
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

MĚSTO HOLEŠOV
MĚSTSKÁ POLICIE

I.

PROVOZ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO A DOZOROVÉHO SYSTÉMU

Účel zpracování:
Provozování městského kamerového a dozorového systému města Holešova
Kategorie osobních údajů: biometrické údaje -obličeje osob, jednání osob
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby- osoby zaznamenané MKDS
Kategorie příjemců: Policie ČR, soudy, správní orgán (odbor dopravně správní), správní orgán,
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ, směrnice k provozu MKDS

II.

VEDENÍ AGENDY PŘESTUPKŮ

Účely zpracování:
Vedení agendy řešení přestupků a zpracování podkladů pro příslušné orgány dle zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, zákona č. 251/2016 Sb. (přestupkový zákon), zákona č. 361/2000 Sb., (o
provozu na pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, zaměstnání,
telefonní spojení,
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - přestupci, svědci, účastnící řízení
Kategorie příjemců: správní orgán, přestupková komise, policie ČR,
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

III.

AGENDA - BLOKOVÉ POKUTY - NAPOMENUTÍ

Účel zpracování:
Vedení agendy udělených pokut a napomenutí dle zákona č. 553/1991 Sb., (o obecní policii)
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, rodné číslo
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - přestupci
Kategorie příjemců:
Finanční odbor MěÚ, Min. spravedlnosti ČR - evidence v rejstříku přestupků, Min. dopravy ČR
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

IV.

AGENDA ZJIŠŤOVÁNÍ TOTOŽNOSTI OSOB NA VYŽÁDÁNÍ

Účely zpracování:
Vedení agendy zjišťování a ověřování totožnosti osob na vyžádání podle dle §12 odst. 2 písm. e), f)
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců: příslušný žadatel dle zvláštního zákona (např. revizor, rybářská stráž, apod.)
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

V.

POŘIZOVÁNÍ AV ZÁZNAMŮ ZE SLUŽEBNÍCH ZÁKROKŮ

Účel zpracování:
Dokladování protiprávního jednání, prevence, identifikace osob, dle § 24b zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, v platném znění
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: biometrické údaje-záznam obličejů osob
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby- osoby zaznamenané kamerou strážníka MP, radarem,
fotoaparátem
Kategorie příjemců: Policie ČR, soudy, příslušný správní orgán - přestupková komise,
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

VI.

EVIDENCE CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ

Účel zpracování:
Evidence osob odpovědných za chráněné objekty
Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mail
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - osoby odpovědné za chráněné objekty
Kategorie příjemců: údaje nepředávány
Doba uchování: stanovena Spisovým a skartačním řádem MěÚ

