ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín, IČO
00298212, tel. 556 768 222, www.novyjicin-town.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Jana Jorpalidisová, tel. 556 768 313, e-mail:
jjorpalidisova@novyjicin-town.cz

Útvar Města Nový Jičín
Účel zpracování/Název agendy

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR
Právní titul pro zpracování
Kategorie subjektů údajů
Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
Identifikace třetí země (mezinárodní organizace),
které jsou případně předány osobní údaje, včetně
záruk
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií
údajů
Listinná podoba
Elektronická podoba

Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků
Pořádání jarmarků
Zpracování je oprávněným zájmem správce, zpracování je nezbytné
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci.
přihlášení prodejci
jméno, příjmení, adresa bydliště; název, sídlo, IČO; kontaktní údaje
nejsou

Technické služby města Nového jičína, příspěvková organizace pro
potřeby uzavření smlouvy

nejsou
Dle Spisového a skartačního řádu 5 let.
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
nahodilému přístupu.
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín, IČO
00298212, tel. 556 768 222, www.novyjicin-town.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Jana Jorpalidisová, tel. 556 768 313, e-mail:
jjorpalidisova@novyjicin-town.cz

Útvar Města Nový Jičín

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR
Právní titul pro zpracování
Kategorie subjektů údajů

Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků
Vydávání abonentních a rezidentních karet, osvobození od poplatku
za vjezd do vybraných míst a částí města
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje.
nařízení města, obecně závazná vyhláška města
žadatelé o vydání karet, žadatelé o zproštění od poplatku

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, trvalé byliště; název, sídlo, IČO;
nejsou

Účel zpracování/Název agendy

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
nejsou
Identifikace třetí země (mezinárodní organizace),
které jsou případně předány osobní údaje, včetně
záruk
nejsou
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií
údajů
Dle Spisového a skartačního řádu 5 let.
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
Listinná podoba
nahodilému přístupu.
Elektronická podoba
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín, IČO
00298212, tel. 556 768 222, www.novyjicin-town.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Jana Jorpalidisová, tel. 556 768 313, e-mail:
jjorpalidisova@novyjicin-town.cz

Útvar Města Nový Jičín

Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků

Účel zpracování/Název agendy

Poskytování služeb (pronájmy, výlepy, rezervace, čipové karty atd.)
Zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu; zpracování je
oprávněným zájmem správce.
smlouva
smluvní strana
jméno, příjmení, datum narození, trvalé byliště; název, sídlo, IČO;
kontaktní údaje
nejsou

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR
Právní titul pro zpracování
Kategorie subjektů údajů
Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
nejsou
Identifikace třetí země (mezinárodní organizace),
které jsou případně předány osobní údaje, včetně
záruk
nejsou
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií
údajů
Dle Spisového a skartačního řádu 5 let.
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
Listinná podoba
nahodilému přístupu.
Elektronická podoba
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.

