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

Odbor dopravy
Užívání pozemních komunikací
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; zákon č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích
žadatelé, účastníci řízení, investoři, zhotovitelé
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště;
název, sídlo, IČO, kontaktní údaje
nejsou

Krajský úřad, PČR, veřejnost při zveřejnění rozhodnutí na úřední
desce

nejsou
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu
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
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

Odbor dopravy
Registr vozidel
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád
vlastník vozidla, provozovatel vozidla
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, číslo dokladu
totožnosti, adresa trvalého bydliště; název, sídlo, IČO; kontaktní
údaje
nejsou

soudy, orgány činné v trestním řízení, MD ČR, další oprávněné
osoby při prokázání právního zájmu

nejsou
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu
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
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

Odbor dopravy
Registr řidičů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu; zákon č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č.
247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k
řízení motorových vozidel
žadatelé o řidičské oprávnění, digitální karty a profesní způsobilost
řidiče
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště,
obrazový záznam, číslo OP; kontaktní údaje
posudek o zdravotní způsobilosti

soudy, orgány činné v trestním řízení, MD ČR, další oprávněné
osoby při prokázání právního zájmu

nejsou
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu
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
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

Odbor dopravy
Agenda získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel; zákon č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
uchazeči o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, číslo OP;
název sídlo, IČO; kontaktní údaje
nejsou

nejsou

nejsou
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu
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

Odbor dopravy

Účel zpracování/Název agendy

Agenda vedení provozovatelů a řidičů taxislužeb na území města

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.

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

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; zákon č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
provozovatelé a řidiči taxislužby
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště,
číslo OP, výpis z rejstříku trestů; výpis z karty řidiče; název, sídlo, IČ;
kontaktní údaje
nejsou

Ministerstvo dopravy ČR

nejsou
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu
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
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

Odbor dopravy
Agenda vedení stanic měření emisí a jejich techniků
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád;
provozovatelé stanic a technici zajišťující provoz
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště;
název, sídlo, IČO; kontaktní údaje
nejsou

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
Ministerstvo dopravy ČR
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 10 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
Účel zpracování/Název agendy

Odbor dopravy
Registrace autoškol

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.

Právní titul pro zpracování
Kategorie subjektů údajů
Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

zákon č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel; zákonon č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
žadatelé o registraci
jméno, příjmení, titul; název, sídlo, IČO; kontaktní údaje
nejsou

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

Ministerstvo dopravy ČR

nejsou
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
nahodilému přístupu.
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.

