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 územního plánování a stavebního řádu
Působnost stavebního úřadu

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

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád; vyhláška č. 503/2006 Sb., o podobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu;
žadatelé, účastníci řízení, další oprávněné osoby

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo, IČO,
jméno a příjmení oprávněné osoby; 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

účastníci řízení, nadřízené správní orgány, orgány činné v trestním
řízení, jiné správní a státní orgány,

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 územního plánování a stavebního řádu

Účel zpracování/Název agendy

Působnost speciálního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

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

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu;
žadatelé, účastníci řízení, další oprávněné osoby

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo, IČO,
jméno a příjmení oprávněné osoby; 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

účastníci řízení, nadřízené správní orgány, orgány činné v trestním
řízení, jiné správní a státní orgány,

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 územního plánování a stavebního řádu

Účel zpracování/Název agendy

Řízení přestupků v působnosti stavebního úřadu a speciálního
stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikací

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. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
účastníci řízení, svědci, případně další osoby účastné správního
řízení
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo OP; název,
sídlo, IČO, jméno a příjmení oprávněné osoby; majetkové poměry
subjektu údajů; kontaktní údaje
nejsou

účastníci řízení, nadřízené správní orgány, orgány činné v trestním
řízení, jiné správní a státní orgány

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
Účel zpracování/Název agendy

Odbor územního plánování a stavebního řádu
Pořizování územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací
dokumentace (ÚPD)

Právní titul pro zpracování
Kategorie subjektů údajů

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech; vyhláška č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území; zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád;
žadatatelé, další oprávněné osoby

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo,
IČO, jméno a příjmení oprávněné osoby; kontaktní údaje
nejsou

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR

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

veřejnost, členové zastupitelstev měst a obcí v rámci ORP Nový
Jičín, členové komisí rady města, správní orgány (ministerstva,
hygiena, hasiči, případně další)

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 územního plánování a stavebního řádu
Agenda přidělovánní popisných čísel

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

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích;
vlastník objektu

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo,
IČO, jméno a příjmení oprávněné osoby; 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

vlastník objektu

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 územního plánování a stavebního řádu
Působnost vyvlastňovacího úřadu

Právní titul pro zpracování
Kategorie subjektů údajů

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění zákon č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon; zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a nenergetické infrastruktury, a
další zvláštní právní předpisy;
žadatelé, účastníci řízení a další oprávněné osoby

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo,
IČO, jméno a příjmení oprávněné osoby, číslo účtu; kontaktní údaje
nejsou

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR

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

účastníci řízení, katastrální úřad

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 územního plánování a stavebního řádu
Působnost orgánu státní památkové péče

Kategorie subjektů údajů

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 500/2004
Sb., Správní řád;
vlastníci památek, žadatelé o dotaci poskytovanou Ministerstvem
kultury ČR, další oprávněné osoby

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo,
IČO, jméno a příjmení oprávněné osoby; kontaktní údaje
nejsou

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

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

účastníci řízení,příslušné správní orgány

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 územního plánování a stavebního řádu

Účel zpracování/Název agendy

Vedení řízení podle zákona o kontrole vyžadaná úřadem práce

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

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole;
kontrolované a povinné osoby

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo,
IČO, jméno a příjmení oprávněné osoby; 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

účastníci řízení, úřad práce

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.

