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 sociálních věcí
Sociální práce

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. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
prováděcí vyhlášky;
klienti, další oprávněné osoby

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště,
další údaje dle zákona o sociálních službách; kontaktní daje
zdravotní stav

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR

Soudy, orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství, probační
a mediační služba, Krajský úřad (postoupení ke kontrole v případě
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
stížnosti), zdravotnická zažízení, poskytovatelé sociálních služeb,
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích neziskové organizace působící v sociální oblasti, poskytovatelé
zemích nebo mezinárodních organizacích
zdravotnické péče, úřady práce, další oprávněné osoby.
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
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 sociálních věcí
Řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového
zabezpeční
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálnícho
zabezpečnení; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
žadatelé nebo příjemnci dávky důchodového pojištění
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště,
další údaje dle zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení; kontaktní údaje
zdravotní stav

ČSSZ, Krajský úřad, město v případě, že je město ustanoveno
zvláštním příjemcem, 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.

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 sociálních věcí
Sociální pohřby
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví; vyhláška č. 277/2017 Sb., o
postupu obce při zajištění slušného pohřbení;
zemřelí, pozůstalí
jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí, bydliště, rodné
číslo; kontaktní údaje
nejsou

pohřební ústavy, zdravotnická zařízení, soudy, notáři, Policie ČR,
zastupitelské úřady, MMR

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 sociálních věcí
Zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí

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. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí; zákon č.
500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
nezletilé dítě, zákonný zástupce, další osoby dotýkající se poměrů
dítěte
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo dítěte; další
údaje dle zákona 359/1999 Sb.; kontaktní údaje
zdravotní stav, genetické údaje

úřady a instituce dle zákona č. 359/1999 Sb.,

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 sociálních věcí
Zajištění agendy náhradní rodinné péče
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí; zákon č.
500/2004 Sb., správní řád;
žadatelé o náhradní rodinnou péči
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo žadatele;
další údaje dle zákona 359/1999; kontaktní údaje
zdravotní stav

úřady a instituce dle zákona č. 359/1999 Sb.,

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:
Útvar Města Nový Jičín
Účel zpracování/Název agendy

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
Odbor sociálních věcí
Opatrovnictví osob se změněnou svéprávností

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
Právní titul pro zpracování
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
osoba se změněnou svéprávností k právním úkonům, opatrovník,
Kategorie subjektů údajů
osoby blízké
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, číslo OP;
Kategorie osobních údajů
kontaktní údaje
Zvláštní kategorie osobních údajů
zdravotní stav
Soudy, orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství, probační
a mediační služba, Krajský úřad (postoupení ke kontrole v případě
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
stížnosti), poskytovatelé sociálních služeb, neziskové organizace
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích působící v sociálnío blasti, poskytovatelé zdravotních služeb, státní
zemích nebo mezinárodních organizacích
úřady
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 sociálních věcí
Recepty a žádanky na omamné látky
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách; zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví;
zástupce zdravotnického zařízení na základě plné moci nebo
pověření
jméno, příjmení, datum narození; kontaktní údaje
nejsou

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
nejsou
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 10 let
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
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 sociálních věcí
Oceňování dárců krve
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu; zpracování je oprávněným zájmem správce.
oceněný dárce
jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště; kontaktní údaje
počet odběrů

odborná i široká veřejnost, medializace

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 sociálních věcí
Kuratela pro dospělé
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi;
osoby propuštěné z výkonu trestu, další oprávněné osoby
jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště, číslo
OP, občanství; kontaktní údaje
zdravotní stav; sexuální život nebo sexuální orientace

Probační a mediační služba, soudy, orgány činné v trestním řízení,
Krajský úřad v rámci kontroly

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 sociálních věcí
Průkazy Baby-Senior Taxi
Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy; zpracování je
oprávněným zájmem správce.
žadatelé o průkaz a držitelé průkazu
jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, údaje o nezletilém,
číslo OP; kontaktní údaje
průkaz ZTP nebo ZTPP

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 sociálních věcí
Parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou

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. 361/2000 Sb., o silničním provozu; zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád;
žadatelé o průkaz a držitelé průkazu

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště; kontaktní údaje
průkaz ZTP nebo ZTPP

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

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.

