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

Obecní živnostenský úřad
Výkon agendy na základě živnostenského zákona
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 570/1991 Sb., o
živnostenských úřadech;
žadatel o koncesi, ohlašovatel živnosti, podnikatel, zástupce
podnikající právnické osoby
jméno a příjmení, státní občanství, adresa bydliště nebo pobytu,
rodné číslo, datum narození, místo narození; další údaje dle
živnostenského zákona; kontaktní údaje
nejsou

široká veřejnost přístupem do veřejného rejstříku, orgány státní
správy, soud, další příjemci (fyzické a právnické soby)

Listinná podoba

EU - systém IMI
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
nahodilému přístupu.

Elektronická podoba

Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění v rámci
Města Nový Jičín. Neomezený přístup pro širokou veřejnost.
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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

Obecní živnostenský úřad
Výkon agendy zemědělského podnikatele
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
žadatel o osvědčení, zemědělský podnikatel, zástupce právnické
osoby
jméno a příjmení, státní občanství, adresa bydliště nebo pobytu,
rodné číslo, datum narození, místo narození; další údaje dle zákona
o zemědělství; kontaktní údaje
nejsou

orgány státní správy, soud, další příjemci (fyzické a právnické 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

Obecní živnostenský úřad
Kontrolní činnost dle živnostenského zákona

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

zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 570/1991 Sb. o
živnostenských úřadech; zákon č. 526/1990 Sb., o cenách; zákon č.
307/2013 Sb., o povinném značení lihu; zákon č. 634/1992 o
ochraně spotřebitele; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č.
255/2012 Sb., kontrolní řád; zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, další příslušné předpisy
kontrolované a povinné osoby; účastníci řízení, svědci, podnikající
fyzické osoby, odpovědní zástupci, členové statutárních orgánů,
další oprávněné osoby
jméno a příjmení, státní občanství, adresa bydliště nebo pobytu,
rodné číslo, datum narození, místo narození; další údaje dle
živnostenského zákona; kontaktní údaje
nejsou

účastníci řízení, nadřízené správní orgány, orgány činné v trestním
řízení, jiné správní a státní orgány

Listinná podoba

EU - systém IMI
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
nahodilému přístupu.

Elektronická podoba

Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění v rámci
Města Nový Jičín. Neomezený přístup pro širokou veřejnost.
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vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín, IČO
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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

Obecní živnostenský úřad
Kontrolní činnost dle zákona o zemědělství
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství; zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád; zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád; zákon č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, další příslušné
předpisy
kontrolované a povinné osoby; účastníci řízení, svědci, podnikající
fyzické osoby, odpovědní zástupci, členové statutárních orgánů,
další oprávněné osoby
jméno a příjmení, státní občanství, adresa bydliště nebo pobytu,
rodné číslo, datum narození, místo narození; další údaje dle zákona
o zemědělství; kontaktní údaje
nejsou

účastníci řízení, nadřízené správní orgány, orgány činné v trestním
řízení, jiné správní a státní orgány

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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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

Obecní živnostenský úřad
Kontrolní činnost dle zákona o cenách
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; Zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách; zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní
řád; zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich
Kontrolované a povinné osoby; účastníci řízení, svědci, podnikající
fyzické osoby, odpovědní zástupci, členové statutárních orgánů,
další oprávněné osoby
jméno a příjmení, státní občanství, adresa bydliště nebo pobytu,
rodné číslo, datum narození, místo narození; další údaje dle zákona
o zemědělství; kontaktní údaje
nejsou

účastníci řízení, nadřízené správní orgány, orgány činné v trestním
řízení, jiné správní a státní orgány

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

Obecní živnostenský úřad
Výkon agendy povolení k umístění herního prostoru v souladu se
zákonem o hazardních hrách

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR
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. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
osoby oprávněné jednat za žadatele

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; kontaktní údaje
nejsou

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
Ministerstvo financí ČR
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.
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Obecní živnostenský úřad
Agenda záborů veřejného prostranství
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
obecně závazná vyhláška, nařízení města
žadatelé; osoby oprávněné jednat za žadatele
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, sídlo, IČO;
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 5 let
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
Listinná podoba
nahodilému přístupu.
Elektronická podoba
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.

