
Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice 

 

1. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:    zákon o obcích, zákon o svobodném přístupu k informacím 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, 

telefon, datová schránka, podpis 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

2. Podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva obce 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:    zákon o obcích, zákon o svobodném přístupu k informacím 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, 

předmět pro jednání RO a ZO, podpis 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

3. Personální agenda 

Právní titul:  písm. c), písm. b) plnění právní povinnosti správce, plnění 

smlouvy 

Legislativa:  zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce, 

zákon o úřednících územních samosprávných celků, nařízení 

vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, zákon o daních z příjmů, zákon o 

nemocenském pojištění, exekuční řád, insolvenční zákon, 

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o 

důchodovém pojištění, nařízení vlády o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, zákon o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění, zákon o obcích 

Kategorie subjektů údajů: vlastní zaměstnanci 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo narození, 



místo pobytu, státní příslušnost, rodinný příslušník, zdravotní 

pojišťovna, číslo účtu, rodné příjmení, stav, občanský průkaz, 

invalidita, výpis z rejstříku trestů, předchozí zaměstnavatel, 

vstupní prohlídka, platový výměr, spis zaměstnance, podpis, 

rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, rozhodnutí o 

invaliditě 

Citlivé osobní údaje: ANO – státní příslušnost, zdravotní stav, výpis z rejstříku trestů 

Zdroj osobních údajů:  subjekt údajů - zaměstnanci 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce pro zajištění pracovního 

poměru, plnění smlouvy 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

4. Stížnosti - Petice 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o obcích, zákon o právu petičním, správní řád, věcně 

příslušné zákony 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, 

telefon, datová schránka, podpis, doručovací adresa, předmět 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

5. Mzdová agenda 

Právní titul:  písm. c), písm. b) plnění právní povinnosti pro zajištění 

pracovního poměru, plnění smlouvy 

Legislativa:  zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce, 

zákon o úřednících územních samosprávných celků, nařízení 

vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, zákon o daních z příjmů, zákon o 

nemocenském pojištění, exekuční řád, insolvenční zákon, 

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, 

nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění, zákon o obcích 

Kategorie subjektů údajů: vlastní zaměstnanci 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, e-mail, telefon, místo narození, stát narození, státní 



příslušnost, místo pobytu, zdravotní pojišťovna, bankovní 

spojení, rodné příjmení, stav, přechozí zaměstnavatel, 

občanský průkaz, invalidita, výpis z rejstříku trestů, děti, 

doklady o vzdělání, doklady o důchodu, vstupní prohlídka, 

platový výměr, spis zaměstnance, podpis, rozhodnutí o 

zdravotním znevýhodnění, rozhodnutí o invaliditě, zdravotní 

prohlídky, potvrzení o pracovní neschopnosti, prohlášení 

poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti, údaje o 

zdravotním stavu  

Citlivé osobní údaje: ANO – státní příslušnost, zdravotní stav, výpis z rejstříku trestů 

Zdroj osobních údajů:  subjekt údajů - zaměstnanci 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce pro zajištění pracovního 

poměru, plnění smlouvy 

Zpracovatelé: David Laryš 

Příjemci:  OÚD 

 

 

6. Bytové a nebytové prostory 

Právní titul:  písm. b), písm. c) plnění právní povinnosti správce, plnění 

smlouvy 

Legislativa:    zákon o obcích, občanský zákoník, zákon o účetnictví 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, místo pobytu, státní příslušnost, e-mail, telefon, 

datová schránka, zaměstnavatel, osoby sdílející domácnost, 

nesvéprávnost, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, 

žádost o nájem, podpis, údaje o zdravotním stavu 

Citlivé osobní údaje: ANO – zdravotní stav, omezení svéprávnosti, státní příslušnost 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce, plnění smlouvy 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

7. Základní registry, datové schránky, spisová služba 

Právní titul:    písm. c), písm. e) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o základních registrech, zákon o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, vyhláška o stanovení 

podrobnosti užívání a provozování informačního systému 

datových schránek, zákon o správních poplatcích, zákon o 

archivnictví a spisové službě 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné příjmení, rodné 

číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo 

pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druh elektronicky 

čitelných dokladů, čísla a druh dokladů, průkaz totožnosti, 



rodiče, trvalé bydliště rodičů, rodné příjmení rodičů, rodné 

číslo rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, e-mail, 

telefon, podpis 

Citlivé osobní údaje: ANO – státní příslušnost 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

 

8. Legalizace, vidimace 

Právní titul:    písm. c), písm. e) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o ověřování, vyhláška o ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, zákon o 

správních poplatcích 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, místo narození, podpis, číslo a druh dokladů, číslo 

průkazu totožnosti 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

9. Matrika 

Právní titul:  písm. a), písm. c), písm. e) plnění právní povinnosti správce, 

udělení souhlasu 

Legislativa:  zákon o matrikách, jménu a příjmení, zákon o evidenci 

obyvatel, zákon o obcích, zákon o základních registrech, 

správní řád, zákon o správních poplatcích, vyhláška, kterou se 

provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, občanský 

zákoník 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, rodné 

příjmení, trvalé bydliště, pohlaví, datová schránka, místo 

narození, místo pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druhy 

elektronicky čitelných dokladů, podpis, rozsudek, čísla a druh 

dokladů, telefonní číslo, e-mail, průkaz totožnosti, rodiče, 

trvalé bydliště rodičů, rodné příjmení rodičů, rodné číslo 

rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci 

Citlivé osobní údaje: ANO – státní příslušnost, pohlaví 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 



Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

10. Evidence obyvatel 

Právní titul:    písm. c), písm. e) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o evidenci obyvatel, zákon o základních registrech, 

vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, správní 

řád, zákon o správních poplatcích, školský zákon 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné 

číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo 

občanského průkazu, omezení způsobilosti, údaje o 

opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis 

Citlivé osobní údaje: ANO – omezení způsobilosti 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

11. Volby 

Právní titul:    písm. c), písm. e) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o volbách do zastupitelstev krajů, zákon o volbách do 

zastupitelstev obcí, zákon o volbách do Parlamentu ČR, zákon 

o volbách do Evropského parlamentu, zákon o volbě 

prezidenta republiky, zákon o místním referendu, Ústava ČR, 

Listina základních práv a svobod, zákon o obcích 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, omezení 

svéprávnosti, podpis, telefon, e-mail 

Citlivé osobní údaje: ANO – omezení svéprávnosti 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  organizačně technické zajištění voleb 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  členové okrskové volební komise 

 

 

12. Hřbitovní agenda 

Právní titul:  písm. c), písm. e), písm. b) plnění právní povinnosti správce, 

plnění smlouvy 

Legislativa:    zákon o obcích, zákon o pohřebnictví 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo hrobu, 

podpis 



Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  občané 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  zajištění hrobových míst a hřbitovní správy 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

13. Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Právní titul:    písm. c), písm. e) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:    zákon o obcích, zákon o požární ochraně 

Kategorie subjektů údajů: dobrovolní hasiči 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo 

pobytu, telefon, e-mail 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  dobrovolní hasiči 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

14. Veřejné sbírky 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:    zákon o obcích, zákon o veřejných sbírkách, správní řád 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, adresa sídla, doručovací adresa, IČ, podpis, číslo 

dokladu 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  zapečetění a odpečetění pokladniček, vyhotovení zápisu o 

zapečetění a otevření pokladniček a o jeho obsahu 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

15. Školství 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o obcích, zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Kategorie subjektů údajů: žáci povinné základní školní docházky, zaměstnanci ZŠ a MŠ 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, 

doručovací adresa, telefon, e-mail, podpis 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  žáci, zaměstnanci ZŠ a MŠ 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 



Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

16. Zemědělství  

Právní titul:  písm. c), písm. d) plnění právní povinnosti správce, ochrana 

životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 

osoby 

Legislativa:  zákon o rostlinolékařské péči, vyhláška o ochraně včel, zvěře, 

vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 

přípravků na ochranu rostlin, zákon o obcích, zákon o 

veterinární péči  

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, průkaz totožnosti, 

podpis, e-mail, telefon, datová schránka, místo pobytu 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce, ochrana životně důležitých 

zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (lidstvo, zvěř, 

rostliny) 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

17. Pokladna 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o obcích, zákon o místních poplatcích, daňový řád, zákon 

o správních poplatcích 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, IČ, průkaz totožnosti, 

podpis 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce pro zajištění vedení účetnictví 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

18. Emailová a telefonická komunikace s občany 

Právní titul:  písm. b) plnění právní povinnosti správce, pokud je zpracování 

nezbytné pro splnění smlouvy, provedení opatření na žádost 

subjektu údajů 

Legislativa:    zákon o obcích 

Kategorie subjektů údajů: občané 



Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, 

doručovací adresa, telefon, e-mail, datová schránka, předmět 

sdělení, podpis 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce, pokud je zpracování 

nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně, 

provedení opatření na žádost subjektu údajů 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

19. Úřední deska 

Právní titul:    písm. c), písm. e) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:    zákon o obcích, správní řád, občanský soudní řád 

Kategorie subjektů údajů: součinnost jiných právních subjektů 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, 

doručovací adresa, předmět zveřejnění, podpis 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  právní subjekty 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce-zveřejnění dokumentů 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

 

20. Stavební úřad 

Právní titul:    písm. c), písm. e) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o obcích, občanský zákoník, stavební zákon, správní řád, 

zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních 

komunikacích, vodní zákon, zákon o vodovodech a 

kanalizacích, zákon o přestupcích, zákon o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, zákon o státní památkové péči 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, trvalé 

bydliště, číslo a druh dokladu totožnosti, bankovní spojení, 

telefon, e-mail, datová schránka, ZTP, TP 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce pro zajištění vydání 

rozhodnutí či opatření stavebního úřadu 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 



 

21. Knihovna 

Právní titul:  písm. a), písm. b), písm. c), písm. e) plnění právní povinnosti 

správce, udělení souhlasu subjektem údajů, plnění smlouvy, 

veřejný zájem 

Legislativa:    zákon o obcích, zákon knihovní 

Kategorie subjektů údajů: občané - čtenáři 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, podpis, 

e-mail, telefon, pořízené fotografie z akcí 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem - čtenářem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce, plnění smlouvy 

Zpracovatelé: Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace 

Příjemci:  Knihovna Dětmarovice 

 

 

22. Vedení účetnictví 

Právní titul:  písm. b), písm. c) plnění právní povinnosti správce, plnění 

smlouvy 

Legislativa:  občanský zákoník, zákon o obcích, zákon o účetnictví, vyhláška 

provádějící účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhláška o 

požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

vybraných účetních jednotek 

Kategorie subjektů údajů: smluvní partneři, dodavatelé, odběratelé 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, číslo účtu, telefon, e-mail 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  od subjektu údajů, z veřejných zdrojů 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce a plnění smlouvy 

Zpracovatelé: Ing. Jiří Turoň – daňový poradce 

Příjemci:  OÚD 

 

 

23. Kniha úrazů, Bezpečnost práce, Zdravotní záznamy 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce, 

nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, 

telefon, zpráva lékaře o provedení vstupní nebo periodické 

prohlídky 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  zaměstnanci 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 



Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

24. Investiční výstavba, Veřejné zakázky, Obchodní vztahy 

Právní titul:  písm. b), písm. c) plnění právní povinnosti správce, plnění 

smlouvy 

Legislativa:  občanský zákoník, stavební zákon, zákon o pozemních 

komunikacích, zákon o obcích, vodní zákon, zákon o 

vodovodech a kanalizacích, zákon o zadávání veřejných 

zakázek, zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 

Kategorie subjektů údajů: občané – vlastníci pozemků a staveb 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, kontaktní adresa, číslo účtu, telefon, e-mail, datová 

schránka, IČ/DIČ, podpis, smlouva, objednávka, faktura, 

insolvence 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  občané – vlastníci pozemků a staveb 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

25. Majetkové transakce, kupní smlouvy 

Právní titul:  písm. b), písm. c) plnění právní povinnosti správce, plnění 

smlouvy 

Legislativa:  zákon o obcích, občanský zákoník, katastrální zákon, správní 

řád 

Kategorie subjektů údajů: občané, vlastníci pozemků, nemovitých a movitých věcí 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, číslo dokladu 

totožnosti, bankovní spojení 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce, plnění smlouvy 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

 

 

 



26. Rozhodování podle zákona o pozemních komunikacích 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o obcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o 

správních poplatcích, správní řád, občanský zákoník 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, 

telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis, spis řízení 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

27. Činnosti vyplývající za zákona o vodách a vodovodech a kanalizacích 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o obcích, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o 

správních poplatcích, správní řád, občanský zákoník 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, 

telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis, spis řízení 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

28. Spolek pro občanské záležitosti 

Právní titul:  písm. e), písm. f), písm. a) veřejný a oprávněný zájem, udělení 

souhlasu 

Legislativa:    zákon o obcích 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, doručovací adresa, 

podpis, e-mail, telefon 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  veřejný a oprávněný zájem, udělení souhasu 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

29. Životní prostředí 

Právní titul:  písm. c), písm. d) plnění právní povinnosti správce, životně 

důležité zájmy 



Legislativa:    zákon o obcích, správní řád, zákon o ochraně přírody a krajiny 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, doručovací adresa, IČ, 

podpis, e-mail, telefon 

Citlivé osobní údaje: NE 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce, životně důležité zájmy 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

30. Veřejné opatrovnictví 

Právní titul:  písm. c), písm. d) plnění právní povinnosti správce, životně 

důležité zájmy (ochrana subjektu údajů) 

Legislativa:  zákon o obcích, občanský zákoník, zákon o sociálních službách, 

zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o zdravotních službách 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní 

příslušnost, údaje o zdravotním stavu, spis řízení, podpis 

Citlivé osobní údaje: ANO – zdravotní stav, státní příslušnost 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce, ochrana subjektu údajů – 

životně důležité zájmy 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 

 

 

31. Sociální agenda 

Právní titul:    písm. c) plnění právní povinnosti správce 

Legislativa:  zákon o obcích, občanský zákoník, zákon o sociálních službách, 

zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o životním a 

existenčním minimu 

Kategorie subjektů údajů: občané 

Kategorie osobních údajů:  jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé 

bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo pobytu, 

průkaz totožnosti, průkaz ZTP, TP, zaměstnavatel, bankovní 

spojení, výměry důchodů, podpis, údaje o zdravotním stavu 

Citlivé osobní údaje: ANO – zdravotní stav 

Zdroj osobních údajů:  podání občanem 

Doba zpracování:  dle spisového a skartačního řádu 

Účel zpracování:  plnění právní povinnosti správce 

Zpracovatelé: OÚD 

Příjemci:  OÚD 


