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 životního prostředí
Výkon státní správy na úseku rybářství
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství; zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád;
žadatel o rybářský lístek nebo jeho zákonný zástupce; žadatel o
ustanovení rybářské stráže, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození, bydliště; státní občanství;
zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, číslo OP, číslo
cestovního dokladu
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 životního prostředí
Výkon státní správy na úseku myslivosti

Právní titul pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti; zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád;

Kategorie subjektů údajů

žadatel o lovecký lístek, žadatel o ustanovení myslivecké stráže a
mysliveckého hospodáře; další oprávněné osoby, účastníci řízení

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, bydliště; státní občanství;
zdravotní způsobilost, odborná způsobilost; číslo OP; rodné číslo,
rodné příjmení, místo narození, kontaktní údaje; cestovní doklad
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

Ministerstvo zemědělství, KÚ - MSK

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 životního prostředí
Výkon státní správy na úseku veterinární péče
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád;
vlastníci včelstev, žadatelé o konání trhů, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo
podnikání, 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
Účel zpracování/Název agendy

Odbor životního prostředí
Výkon státní správy na úseku lesního hospodářství

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. 289/1995 Sb., o lesích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
žadatelé, vlastníci lesa, členové lesní stráže, odborní lesní
hospodáři, účastníci řízení, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo
podnikání, IČO; rodné číslo, místo narození, státní občanství, číslo
OP; kontaktní údaje
obrazový záznam

Ministerstvo zemědělství, KÚ - MSK

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 životního prostředí
Výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči; zákon č. 500/2004
Sb., správní řád;
účastníci řízení, svědci, případně další osoby účastné správního
řízení
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo
podnikání, IČO; kontaktní údaje
nejsou

Česká inspekce životního prostředí

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 životního prostředí
Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zákon č.
500/2004 Sb., správní řád;
žadatelé, vlastníci (pozemků, dřevin, živočichů), nájemci, účastníci
řízení, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo
podnikání, IČO; kontaktní údaje
nejsou

Česká inspekce životního prostředí, MŽP

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 životního prostředí
Výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání; zákon č.
500/2004 Sb., správní řád;
účastníci řízení, svědci, případně další osoby účastné správního
řízení
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo
podnikání, IČO; kontaktní údaje
nejsou

Česká inspekce životního prostředí

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 životního prostředí
Výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; zákon č.
500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu;
vlastníci parcel, na kterých jsou umístěna vodní díla; vlastníci
vodních děl
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo IČO;
kontaktní údaje
nejsou

Ministerstvo životního prostředí

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 životního prostředí
Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství

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. 254/2001 Sb., o vodách; zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
žadatelé, účastníci řízení, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo
podnikání, IČO; kontaktní údaje
nejsou

Ministerstvo životního prostředí

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 životního prostředí
Výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech; zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád;
žadatelé, účastníci řízení, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo
podnikání, IČO; kontaktní údaje
nejsou

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

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 životního prostředí

Účel zpracování/Název agendy

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

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

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
žadatelé, účastníci řízení, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo
podnikání, IČO; kontaktní údaje
nejsou

Krajský úřad MSK, Celní úřad, Ministerstvo životního prostředí,
dotčené obce

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 životního prostředí
Výkon státní správny na úseku ochrany ovzduší
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád;
žadatelé, účastníci řízení, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo
podnikání, IČO; kontaktní údaje
nejsou

Ministerstvo životního prostředí

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 životního prostředí
Agenda na úseku ochrany zvířat
Zpracování je oprávněným zájmem správce; zpracování je nezbytné
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci.
žadatelé
jméno, příjmení, trvalé bydliště, číslo bankovního účtu; 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
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 životního prostředí
Hospodaření v městských lesích (samospráva)
Zpracování je nezbytné plnění smlouvy; zpracování je oprávněným
zájmem.
kupní smlouva
žadatelé
jméno, příjmení, trvalé bydliště, číslo bankovního účtu; 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.

