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 finanční
Veřejné sbírky
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách;
žadatelé, dárci
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo, IČO,
jméno, příjmení, datum narození osoby zmocněné k jednání;
kontaktní údaje
nejsou

nejsou

nejsou
Dle Spisového a skartačního řádu 5 let, v opodstatněných případech
delší
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 finanční
Evidence platebního styku (faktury, platební poukazy)
Zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu; zpracování je
nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce; zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci.
platná smlouva, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obecně závazné
vyhlášky, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
dodavatelé, odběratelé, obdarovaní, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo, IČO;
kontaktní údaje, číslo účtu.
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
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 finanční
Evidence pohledávek v samostatné i přenesené působnosti
Zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu; zpracování je
nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce; zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci.
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č.
128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů; obecně závazné vyhlášky města; smluvní vztah; popřípadě
další;
subjekty vůči kterým vystupuje Město Nový Jičín jako věřitel
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště;
název, sídlo, IČO; číslo účtu; kontaktní údaje
nejsou
exekutoři, soudy, notáři, bankovní ústavy, OSSZ, finanční úřad, úřad
práce, celní správa, zaměstnavatelé dlužníků, zdravotní pojišťovny,
advokátní kanceláře

nejsou
Dle Spisového a skartačního znaku 15 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
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 finanční
Podpisové vzory a pověření zaměstnanců Města
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční
kontrole;
zaměstnanci města, uvolnění zastupitelé města
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště
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
Účel zpracování/Název agendy

Odbor finanční
Evidence dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených
zaměstnanci k vyúčtování

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR
Právní titul pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

Kategorie subjektů údajů
Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

zaměstnanci města, zastupitelé města, další odpovědné osoby
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště
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

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.

