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 školství, kultury a sportu
Významná životní jubilea
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
jubilanti
jméno, příjmení, datum narození, adresa;
nejsou

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
Medializace v médiích, webové stránky města, kronika města
Identifikace třetí země (mezinárodní organizace),
které jsou případně předány osobní údaje, včetně
záruk
nejsou
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií
údajů
Skartace bez archivace
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
Listinná podoba
nahodilému přístupu.

Elektronická podoba

Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění v rámci
Města Nový Jičín. Neomezený přístup pro širokou veřejnost.
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Kategorie subjektů údajů
Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

Odbor školství, kultury a sportu
Vítání občánků
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
noví občánci a jejich rodiče
jméno, příjmení a datum narození dítěte a jméno příjmení adresa
bydliště a kontaktní údaje rodičů
nejsou

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
Medializace v médiích, webové stránky města, kronika města
Identifikace třetí země (mezinárodní organizace),
které jsou případně předány osobní údaje, včetně
záruk
nejsou
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií
údajů
Skartace bez archivace
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
Listinná podoba
nahodilému přístupu.

Elektronická podoba

Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění v rámci
Města Nový Jičín. Neomezený přístup pro širokou veřejnost.
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posta@novyjicin-town.cz
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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 školství, kultury a sportu
Kronika obce
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje.
zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí;
jakákoli osoba mají relevantní vztah k obci
jméno, příjmení a další údaje o skutečnostech, týkajících se subjektu
údajů významných pro poučení budoucích generací, včetně
podobizny nebo vyobrazení na fotografii
další informace důležité pro zachycení souvislostí

Čtenáři, medializace, tiskárna

nejsou
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu. Zrušením registrace.
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
nahodilému přístupu.
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.
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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 školství, kultury a sportu
Zajištění agend v oblasti personalistiky
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); vyhláška č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení;
uchazeč o jmenování ředitelem školy; ředitel školy
jméno, příjmení, titul, datum narození, náležitosti dle vyhlášky č.
54/2005 Sb.; kontaktní údaje
nejsou

Člen rady města, člen konkurzní komise, další oprávněné osoby.

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.
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záruk
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údajů
Listinná podoba
Elektronická podoba

Odbor školství, kultury a sportu
Agenda členů školských rad
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); vyhláška č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení;
členové školských rad
jméno, příjmení, titul, adresa bydliště; kontaktní údaje
nejsou

ředitelé škol

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 školství, kultury a sportu

Účel zpracování/Název agendy

Seznam dětí pro povinnou školní docházku a předškolní vzdělávání
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje.
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); vyhláška č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení;
děti
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně míto
pobytu u cizince
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
ředitelé škol, OSPOD
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, případně déle
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
Listinná podoba
nahodilému přístupu.
Elektronická podoba
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.

