Příloha č. 1 k Informacím pro občany o zpracování osobních údajů
Seznam agend zpracovávající osobní údaje

Účel zpracování

Právní základ
zpracování

Osobní údaje

Citlivé údaje

Příjemce

Úřední deska

právní povinnost

Jméno, příjmení, datum
narození, adresa, předmět
zveřejnění

NE

oddělení matriky

Podklady pro jednání
Rady a Zastupitelstva
města

právní povinnost

Jméno, příjmení, adresa,
telefon, e-mail

NE

tajemnice, radní,
zastupitelé

Účetnictví

právní povinnost

Jméno, příjmení, datum
narození, adresa, telefon,
NE
e-mail, datová schránka, IČ/
DIČ, bankovní spojení

Pokladna

právní povinnost

Jméno, příjmení, adresa

Místní poplatky

Zdroj

Další zpracování
Skartační znak, lhůta
pro jiný účel
NE

S/5

občan, informace z
veřejně dostupných
zdrojů

ANO - splnění
smlouvy

V/5 - poklady,
V/10 - zápisy

pracovnice
ekonomického
oddělení

občan

NE

V/10

NE

pracovnice oddělení
matriky, sekretariátu,
sociálního oddělení

občan

NE

V/10

právní povinnost

Jméno, příjmení, rodné číslo,
datum narození, adresa,
NE
telefon, e-mail, číslo známky
psa

pracovnice sociálního
oddělení

občan, informace ze
změn EO

NE

V/5

Majetkoprávní smlouvy

právní povinnost,
plnění smlouvy

Jméno, příjmení, rodné číslo,
adresa, telefon,
e-mail, NE
datová schránka

tajemnice, pracovnice
odboru výstavby

občan

Ano (pokud je
zpracování nezbytné A/5
pro splnění smlouvy)

Pronájem nebytových
prostor

právní povinnost,
plnění smlouvy

Jméno, příjmení, rodné číslo,
datum narození, adresa, IČ, NE
DIČ, telefon,
e-mail

tajemnice, pracovnice
oddělení sekretariátu

občan

NE

S/5

právní povinnost,
plnění smlouvy

pracovnice sociálního
Jméno, příjmení, rodné číslo,
oddělení, sociální
datum narození, adresa,
výše příjmů uživatelů
komise, BYTEP HM
rodinný stav, telefon, e-mail, bytu
s.r.o. (vyúčtování
č. bytu
služeb)

občan

NE

S/5

Pronájem městských
bytů

Pronájem bytů v DPS

právní povinnost,
plnění smlouvy

Personální agenda žádosti o zaměstnání

právní povinnost

Hřbitovní agenda

právní povinnost

Knihovna

právní povinnost,
plnění smlouvy

Pojistné události

právní povinnost,
plnění smlouvy

Stížnosti

právní povinnost

Poskytování informací
dle zákona 106/1999
Sb.

právní povinnost

Veřejné zakázky

právní povinnost,
plnění smlouvy

Registrační úřad

právní povinnost

Volby, voličské
seznamy, voličský
průkaz

právní povinnost

Přidělení čísla
právní povinnost
popisného, evidenčního

Jméno, příjmení, rodné číslo,
datum narození, adresa,
rodinný stav, telefon, e-mail, zdravotní stav, výše
č. bytu, kontaktní osoba a
příjmů
osoba blízká - jméno,
příjmení, telefon
Jméno, příjmení, datum a
místo, narození, adresa,
vzdělání, předchozí
zaměstnání, výpis z rejstříku
trestů, rodinný stav, telefon,
e-mail
Jméno, příjmení, rodné číslo,
adresa, telefon, číslo hrobu,
druhý následník - jméno,
příjmení, datum narození,
adresa
Jméno, příjmení, adresa,
datum narození, telefon,
e-mail, číslo čtenářského
průkazu
Jméno, příjmení, datum
narození, adresa, telefon
Jméno, příjmení, adresa,
telefon, e-mail
Jméno, příjmení, datum
narození,adresa, e-mail,
datová schránka
Jméno, příjmení, IČ, adresa,
telefon, e-mail, datová
schránka
Jméno, příjmení, datum
narození, věk, trvalé
bydliště, politická
příslušnost, zaměstnání

správce DPS,
pracovnice v sociálních
službách, sociální
občan
komise, BYTEP HM
s.r.o. (vyúčtování
služeb)

NE

S/5

NE

tajemnice

občan

NE

S/5

NE

pracovnice oddělení
sekretariátu

občan

NE

S/5

seznam půjčených
knih, historie
výpůjček

pracovnice městské
knihovny a IC

občan

NE

skartování při ukončení
ihned, při nečinnosti po
dvou letech

NE

tajemnice, smluvní
pojišťovna

občan

NE

V/5

NE

tajemnice

občan

NE

V/5

NE

tajemnice

občan

NE

S/5

NE

tajemnice, komise pro
občan
veřejné zakázky

NE

V/10

občan

NE

A/10 - Kandidátní listina,
přihláška kandidáta k
registraci, prohlášení
kandidáta

občan

NE

V/5 - seznamy voličů

občan

NE

trvalá evidence

NE

tajemnice

omezená
Jméno, příjmení, datum
pracovnice oddělení
svéprávnost, údaje o
narození, věk, trvalé bydliště
matriky
zdravotním stavu
pracovníci oddělení
Jméno, příjmení, adresa
NE
matriky a odboru
výstavby

Stavební úřad

právní povinnost

Pozemní komunikace

právní povinnost

Ochrana přírody

právní povinnost

Jméno, příjmení, datum
narození, adresa, datová
schránka, IČ/DIČ, telefon,
e-mail
Jméno, příjmení, datum
narození, adresa, telefon,
e-mail, datová schránka
Jméno, příjmení, datum
narození, adresa, telefon,
e-mail, datová schránka

NE

pracovníci odboru
výstavby

NE

pracovníci odboru
výstavby

NE

pracovníci odboru
výstavby

občan, informace z
veřejně dostupných
zdrojů

NE

V/5

NE

S/5

NE

V/5

pracovnice oddělení
matriky

občan, informace
z Agendového
informačního
systému evidence
obyvatel

NE

A/100 - knihy narození,
A/75 - knihy manželství,
úmrtí, S/5 - kopie a
druhopisy matričních
dokladů, výpisy z matrik,
oznámení pro zápisy do
matrik, osvědčování
způsobilosti k uzavření
manželství, rozhodování
v matričních věcech,
A/20 - změna jména a
příjmení

NE

V/5 - evidence + ostatní
agenda, V/10 - zrušení
trvalého pobytu

NE

S/5

NE

A/5

občan, informace z
veřejně dostupných
zdrojů
občan, informace z
veřejně dostupných
zdrojů

právní povinnost

Jméno, příjmení, rodné
příjmení, datum a místo
narození, rodné číslo,
pohlaví, státní občanství,
číslo dokladu totožnosti,
adresa, rodinný stav, rodiče - omezení
jméno, příjmení, rodné
svéprávnosti,
příjmení, trvalé bydliště,
osvojení
datum a místo narození,
manžel, děti - jméno,
příjmení, datum a místo
narození, svědci - jméno,
příjmení, rodné číslo

právní povinnost

Jméno, příjmení, datum a
místo narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, doručovací
adresa, předchozí pobyt,
číslo OP

omezení
svéprávnosti,
osvojení, údaje o
opatrovníkovi,
sexuální orientace

pracovnice oddělení
matriky

občan, informace
z Agendového
informačního
systému evidence
obyvatel

Občanské průkazy potvrzení o OP, změně v právní povinnost
OP, změna TP

jméno, příjmení, adresa

NE

pracovnice oddělení
matriky

občan

Přestupky

Jméno, příjmení, rodné číslo,
datum narození, číslo
občanského průkazu, číslo
dokladu cizince, číslo
trestní delikt
cestovního pasu, adresa,
telefon, e-mail, údaj o
zaměstnavateli

Vedení matriky

Evidence obyvatel

právní povinnost

pracovnice oddělení
sekretariátu, komise k Policie ČR
projednávání přestupků

sociální situace, výše
příspěvku na péči,
sociální pracovnice,
držitel průkazu pro
pracovnice sociálního
zdrav. post. osoby,
oddělení
údaj o zdravotním
stavu

Sociální práce obce

právní povinnost

Jméno, příjmení, rodné číslo,
datum narození, adresa,
telefon, e-mail, rodinný stav,
povolání

Veřejné opatrovnictví

právní povinnost

Jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní stav,
datum a místo narození,
stupeň invalidity,
adresa, telefon, vzdělání
výše příjmu

právní povinnost

Jméno, příjmení, rodné číslo,
zdravotní stav, výše
datum a místo narození,
příjmu
adresa, telefon, e-mail

Zvláštní příjemce
důchodů

Služba sociální péče pečovatelská služba

právní povinnost

CzechPOINT (žádost o
výpis z rejstříku trestů,
oznámení o zneplatnění
právní povinnost
přístupových údajů o
vydání nových - datová
schránka)

Rybářské lístky

právní povinnost

Vidimace a legalizace

právní povinnost

Půjčovna zdravotních
pomůcek

právní povinnost

Jméno, příjmení, rodné
příjmení, datum narození
(u dlouhodobých klientů
R.Č.), adresa, telefon,
e-mail, číslo bytu, rodinný
stav, státní příslušnost,
kontaktní osoba a osoby
blízké - jméno, příjmení,
telefon
RT - jméno, příjmení, rodné
příjmení, rodné číslo, datum
a místo narození, adresa,
okres narození, pohlaví,
státní občanství, číslo
dokladu totožnosti, DS jméno, příjmení, datum
narození, adresa,
e-mail
Jméno, příjmení, datum a
místo narození, státní
příslušnost, adresa TP, číslo
dokladu totožnosti
Jméno, příjmení, datum a
místo narození, adresa, číslo
dokladu totožnosti
Jméno, příjmení, datum
narození, číslo OP, adresa,
telefon, e-mail

občan

NE

S/10

pracovnice sociálního
oddělení

občan

NE

V/10

pracovnice sociálního
oddělení

občan

NE

V/10

výše příjmů, údaj o
ošetřujícím lékaři,
sociální pracovnice,
údaj o průkazu pro
pracovnice v sociálních občan
zdrav. post. osoby a
službách
zda pobírá příspěvek
na péči

NE

S/10

NE

pracovnice oddělení
matriky, sociálního
oddělení

občan

NE

S/2 - rejstřík trestů,
S/6 - datová schránka

NE

pracovnice oddělení
matriky

občan

NE

V/5

NE

A/10

NE

S/5

NE

NE

pracovnice oddělení
matriky a sociálního
občan
oddělení
sociální pracovnice,
pracovnice v sociálních občan
službách

Výstavy v galerii

veřejný zájem,
plnění smlouvy

Jméno, příjmení, adresa,
telefon, e-mail

NE

Vítání občánků

veřejný zájem

Jméno, příjmení rodičů a
dítěte, adresa, telefon,
e-mail

NE

Významné životní
události občanů

veřejný zájem

Jméno, příjmení, adresa

NE

Akce pro veřejnost

plnění smlouvy

občan

NE

skartování po ukončení
akce

občan, informace
z Registru obyvatel

NE

skartování seznamu
ihned po akci

informace z Registru
NE
obyvatel

skartování seznamu
ihned po akci

občan

NE

skartování seznamu
ihned po akci

Univerzita třetího věku

veřejný zájem,
plnění smlouvy

občan

NE

V/5

Taneční kurzy

veřejný zájem

NE

pracovnice oddělení
sekretariátu,
občan
pracovnice na dohodu

NE

skartování po ukončení
akce

NE

skartování po ukončení
akce

NE

skartování po ukončení
akce

Jméno, příjmení, adresa,
NE
telefon, e-mail
Jméno, příjmení, rodné číslo,
datum narození, adresa,
NE
telefon, e-mail
Jméno, příjmení, adresa,
telefon, e-mail

pracovnice oddělení
městské galerie
pracovnice oddělení
matriky, starosta,
místostarosta, komise
pro občanské
záežitosti, pracovník
na dohodu
pracovnice oddělení
matriky, starsosta,
místostarosta, komise
pro občanské
záležitosti
pracovnice městské
knihovny a IC
pracovnice sociálního
oddělení

Burza dětského oblečení veřejný zájem

Jméno, příjmení, telefon

NE

pracovnice oddělení
městské galerie,
občan
pracovnice na dohodu

Setkávání důchodců

Jméno, příjmení, adresa

NE

tajemnice

veřejný zájem

informace z registru
osob

