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 správních činností
Výkon státní zprávy na úseku občanských průkazů

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR

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

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech; zákon č. 500/2004
Sb., správní řád; zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
Právní titul pro zpracování
přestupky a řízení o nich; zákon č. 634/2004, o správních poplatcích;
občané ČR, kteří mají vydán občanský průkaz nebo žádají o jeho
Kategorie subjektů údajů
vydání
Kategorie osobních údajů
dle zákona č. 328/1999 Sb.; kontaktní údaje
Zvláštní kategorie osobních údajů
rozsudek o omezení způsobilosti
MV ČR; žadatelé starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobě; zákonní zástupci občanů; subjekty, kterým se osobní údaje
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo
zemích nebo mezinárodních organizacích
mezinárodní smlouva
Identifikace třetí země (mezinárodní organizace),
které jsou případně předány osobní údaje, včetně
záruk
nejsou
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
údajů
Spisovém a skartačním řádu
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 správních činností
Evidence obyvatel přihlášených k trvalému pobytu

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR

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

zákon č. 133/2000 Sb., o ovidenci obyvatel; vyhláška č. 207/2001
Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel; zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
Právní titul pro zpracování
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
občané hlášení k trvalému pobytu; žadatelé o trvalý pobyt; účastníci
Kategorie subjektů údajů
řízení a svědci
Dle zákona č. 133/2000 Sb., a vyhlášky č. 296/2004 Sb.; kontaktní
Kategorie osobních údajů
údaje
Zvláštní kategorie osobních údajů
nejsou
MV ČR; občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje v
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
souladu se zákonem č. 133/2000 Sb.; subjekty, kterým se osobní
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis; účastníci
zemích nebo mezinárodních organizacích
řízení
Identifikace třetí země (mezinárodní organizace),
které jsou případně předány osobní údaje, včetně
záruk
nejsou
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
údajů
Spisovém a skartačním řádu
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

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR

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

Odbor správních činností
Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech; zákon č. 500/2004
Sb., správní řád; zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich; zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích;
občané ČR, kterým byl vydán cestovní doklad nebo žádají o jeho
vydání
Dle zákona č. 329/1999 Sb.; kontaktní údaje
biometrické údaje - otisk prstu a podoba občana

MV ČR, MZV, soud, orgány činné v restním řízení; orgán příslušný
pro jednání přestupků na úseku cestovních dokladů; subjekty,
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích právním předpis; občansé starší 15 let, kterým se sdělují osobní
zemích nebo mezinárodních organizacích
údaje o jejich osobě; zákonní zástupci
Identifikace třetí země (mezinárodní organizace),
které jsou případně předány osobní údaje, včetně
záruk
nejsou
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
údajů
Spisovém a skartačním řádu
Ukládání dokumentace způsobem zamezujicím 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

Odbor správních činností

Účel zpracování/Název agendy
Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR

Zajištění agend kontaktního místa veřejné správy - Czech Point
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje.

Právní titul pro zpracování
Kategorie subjektů údajů

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů; zákon č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy; zákon č. 269/1994 Sb., o restříku trestů;
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; zákon č.
111/1999 Sb., o základních registrech; a další zvláštní předpisy;
žadatelé o výpis; zplnomocněná osoba

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjemní, rodné číslo, datum a místo narození, rodné číslo,
adresa místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, číslo
cestovního dokladu nebo povolení krátkodobého pobytu, IČO a
další údaje fyzické osoby podnikající
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.

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 správních činností
Ověřování listin a podpisů (vidimace, legalizace)
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje.
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování; vyhláška č. 36/2006 Sb., o
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
žadatelé
jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa místa pobytu, číslo
občanského průkazu, číslo cestovního dokladu
nejsou

nejsou

nejsou
Dle Spisového a skartačního řádu 10 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

Odbor správních činností
Volby, referenda

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. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR; zákon č.
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky; zákon č. 22/2004 Sb., o
místním referendu; zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí; zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů; zákon č. 62/2003 Sb., o volbách EP;
volič, oprávněný občan; kandidát; člen okrskové volební/hlasovací
komise; zmocněnec
jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, povolání, adresa
místa trvalého pobytu; kontaktní údaje
politická příslušnost

Okrskové volební komise, Český statistický 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 správních činností
Projednávání přestupků

Kategorie subjektů údajů

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; další zvláštíní zákony;
účastníci řízení, svědci, případně další osoby účastné správního
řízení

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost,
adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, datová schránka,
čísla osobních dokladů, další údaje z informačních systémů veřejné
správy dle ust. § 109 zákona č. 250/2016 Sb.; kontaktní údaje
zdravotní dokumentace

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, nadřízené správní orgány, orgány činné v trestním
řízení, jiné správní a státní orgány, obecní policie, registry
informačních systémů, soudní znalci, pojišťovny

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 správních činností
Zajištění agend matričního 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

zákon č. 301/200 sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů; vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se
provádí zákon o matrikách; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; zákon č.
91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém;

Kategorie subjektů údajů

osoby, které se narodily, uzavřely manželství, zemřely ve správním
obvodu MěÚ Nový Jičín, jejich rodiče, děti, manželé, zákoní
zástupci, účastníci veškerých správních řízení; snoubenci;

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, pohlaví,
rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, rodinný
stav, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladku nebo
povolení k pobytu; kontaktní údaje;

Zvláštní kategorie osobních údajů

Zdravotní dokumentace ke změně pohlaví a s tím související změna
jména příjmení; doklad o těhotenství v případě souhlasného
prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti

Příslušné matriční úřady, soud, VZP, cizinecká policie; údaje jsou
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
předávány do třetích států v případě úmrtí cizince na území ČR; u
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích narození a manželství jen v případě, že ČR má s daným státem
zemích nebo mezinárodních organizacích
uzavřenou dvoustrannou smlouvu o výměně matrik
Identifikace třetí země (mezinárodní organizace),
které jsou případně předány osobní údaje, včetně
záruk
nejsou
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
údajů
Spisovém a skartačním řádu
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
nahodilému přístupu; v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o
Listinná podoba
matrikách.
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:
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Útvar Města Nový Jičín
Účel zpracování/Název agendy

Odbor správních činností
Udělování/odebírání čestného občanství

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR
Právní titul pro zpracování
Kategorie subjektů údajů
Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních 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 (obecní zřízení);
nominovaní občané; čestní občané; další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum narození; kontaktní údaje
ano, pro zdůvodnění nomice

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

Zastupitelé města a veřejnost při rozhodování o udělení/odebrání
čestného občanství; Okresní archiv Nový Jičín; prezentace v médiích

nejsou
Dle Spisového a skartačního řádu 5 let
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
nahodilému přístupu.
-

