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 bytový
Nájmy, výpůjčky bytových a nebytových prostor, včetně vyúčtování
služeb
Zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu; zpracování je
oprávněným zájmem správce.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 67/2013 o
službách, uzavřená smlouva
žadatel, nájemce
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo, IČO;
číslo účtu; údaje o dalších členech domácnosti; další osoby užívající
nebytový prostor; kontaktní údaje
zdravotní způsobilost

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
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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 bytový
Správa společenství vlastníků jednotek - Město Nový Jičín je v pozici
zpracovatele
Zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu; zpracování je
oprávněným zájmem správce.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 67/2013 Sb., o
službách
vlastníci bytů a členové jejich domácnosti; nájemníci a členové jejich
domácnosti; zástupci oprávnění jednat za vlastníky
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; kontaktní údaje;
číslo účtu
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.
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Odbor bytový
Evidence žadatelů o byt
Zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu; zpracování je
oprávněným zájmem správce.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předsmluvní vztah
žadatel, další osoby ve společné domácnosti

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo, IČO;
údaje o dalších členech domácnosti; kontaktní údaje
zdravotní způsobilost

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 5 let.
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
Listinná podoba
nahodilému přístupu.
Elektronická podoba
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.
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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 bytový
Agenda správy a údržby bytového a nebytového fondu města a
bytového fondu v osobním vlastnictví na základě smlouvy
Zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu; zpracování je
oprávněným a veřejným zájmem správce.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní vztah, zákon o
veřejných zakázkách
nájemce, dodavatel, vlastník, další zúčastněné osoby
jméno, příjmení, adresa bydliště; název, sídlo, IČO; číslo účtu;
kontaktní údaje
podpis

dodavatelům služeb, stavebních prací

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.

