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

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Evidence dokumentů

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

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; vyhláška č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
odesílatel, adresát

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště; název firmy,
IČO, DIČ, sídlo podnikání, datová schránka; kontaktní údaje
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

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Evidence smluv, objednávek
Plnění smlouvy; zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje.
zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník; zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví
dodavatelé, odběratelé, smluvní partneři
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, název firmy,
IČO, DIČ, sídlo podnikání; kontaktní údaje
nejsou

nejsou

nejsou
Dle Spisového a skartačního řádu 5 let, v opdstatněných 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

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

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Poplatková povinnost k místním poplatkům
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích; obecně závazné vyhlášky města
poplatník, plátce místního poplatku
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště; název, sídlo, IČO; číslo
účtu; kontaktní údaje
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.

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

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Poplatková povinnost ke správním poplatkům
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon ač. 563/1991
Sb., o účetnictví
povinný subjekt
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště; název, sídlo, IČO; číslo
účtu; kontaktní údaje
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.

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

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Inventarizace
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
odběratelé a dodavatelé
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, IČO, DIČ,
sídlo firmy; bankovní spojení; 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.

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

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Poskytování dotací, návratných finančních výpomocí a darů z
rozpočtu města
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu; zpracování je nezbytné pro plnění
smluvního vztahu; zpracování je oprávněným zájmem správce.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); zákon č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu;
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

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

žadatelé o dotace, návratné finanční výpomoci a dary, osoby
oprávněné jednat
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, IČO, DIČ,
sídlo firmy; bankovní spojení; kontaktní údaje
nejsou
Zastupitelé města při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí,
členové komisí RM a výborů ZM; medializace, kronika města;
Informační systém registru smluv, Registr De minimis;

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

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci; zpracování je oprávněným
zájmem správce; konkludentní souhlas.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
účastník, pořadatel akce (projektu)
jméno, příjmení a další údaje nezbytné pro zajištění účasti subjektu
na akci (umělci, pozvané osoby).
audiozáznam, videozáznam, fotodokumentace

Široká veřejnost, medializace ve zpravodaji města, webové stránky
města, kronika města, Registr smluv

Listinná podoba

nejsou
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.

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

Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR
Právní titul pro zpracování
Kategorie subjektů údajů

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Komunikace s veřejností - prezenční listiny, ankety, přihlášky do
soutěží, dotazníky, emailová komunikace atd.
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci; zpracování je oprávněným
zájmem správce; konkludentní souhlas.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
široká veřejnost, účastníci akcí, jakákoli dotčená osoba

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

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

Účel zpracování/Název agendy

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

Kategorie subjektů údajů

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Pořizování záznamů z jednání zastupitelstva města
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů příslušného správce.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
účastníci jednání zastupitelstva města; osoby, jejichž záležitosti jsou
předmětem jednání

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; název, ICO, sídlo;
další rozhodné údaje k předmětu projednávané záležitosti.
videozáznam, audiozáznam

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

široká veřejnost

nejsou
Dle Spisového a skartačního řádu 5 let
není
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění v rámci
Města Nový Jičín. Neomezený přístup pro širokou veřejnost.

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

Město Nový Jičín - průřezová agenda
Provozování kamerového systému
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje, je oprávněným zájmem správce; zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci.
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Kategorie subjektů údajů
Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

osoby nacházející se v prostoru símaném kamerovým systémem
nejsou
videozáznam

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
není
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.

