ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedené 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.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Milan Jandora, tel.: +420 602553813, email:
milan.jandora@outlook.cz

Útvar Města Nový Jičín
Účel zpracování/Název agendy

Odbor kancelář vedení města
Centrální evidence stížností

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

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
stěžovatelé
jméno, příjmení, trvalé bydliště; kontaktní údaje
nejsou

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
Krajský úřad MSK v zákonem stanovených případech
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.

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedené 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.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Milan Jandora, tel.: +420 602553813, email:
milan.jandora@outlook.cz

Útvar Města Nový Jičín
Účel zpracování/Název agendy

Odbor kancelář vedení města
Centrální evidence žádostí podle zákona o svobodném přístupu k
informacím

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. 106/1999 Sb., o svobdném přístupu k informacím
žadatelé o informace

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

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

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
Krajský úřad MSK v zákonem stanovených případech
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.

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedené 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.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Milan Jandora, tel.: +420 602553813, email:
milan.jandora@outlook.cz

Útvar Města Nový Jičín
Účel zpracování/Název agendy

Odbor kancelář vedení města
Centrální evidence petic

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. 85/1990 Sb., o právu petičním
petent, člen petičního výboru, osoba podporující petici

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; 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.

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedené 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.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Milan Jandora, tel.: +420 602553813, email:
milan.jandora@outlook.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 kancelář vedení města
Evidence materiálů, zápisů a usnesení orgánů města
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
osoby, jejichž záležitosti jsou předmětem jednání
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; název, sídlo, IČO;
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.

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedené 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.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Milan Jandora, tel.: +420 602553813, email:
milan.jandora@outlook.cz

Útvar Města Nový Jičín
Účel zpracování/Název agendy

Odbor kancelář vedení města
Evidence oznámení o shromážděních

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. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
svolavatel, osoba oprávněná jednat

Kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; 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.

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedené 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.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Milan Jandora, tel.: +420 602553813, email:
milan.jandora@outlook.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 kancelář vedení města
Evidence členů orgánů města
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci; zpracování je oprávněným
zájmem správce; souhlas se zpracováním.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích;
členové ZM, RM, komisí a výborů
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště; kontaktní
údaje
nejsou

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
široká veřejnost
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.

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedené 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.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Milan Jandora, tel.: +420 602553813, email:
milan.jandora@outlook.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 kancelář vedení města
Evidence žádostí o využití práva subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.
nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, další zákony
vztahující se k ochraně osobních údajů
žadatel o využití práva, zákonný zástupce žadatele
jméno, příjmení, datum narození, trvalé 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 10 let
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
Listinná podoba
nahodilému přístupu.
Elektronická podoba
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedené 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.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Milan Jandora, tel.: +420 602553813, email:
milan.jandora@outlook.cz

Útvar Města Nový Jičín
Účel zpracování/Název agendy

Odbor kancelář vedení města
Činnost podpůrného orgánu podle zákona o střetu zájmu

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. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
veřejní funkcionáři podle zákona
jméno, příjmení, datum a místo narození; kontaktní údaje
nejsou

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích
Ministerstvo spravedlnosti 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 5 let
Ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či
Listinná podoba
nahodilému přístupu.
Elektronická podoba
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce:
Pověřenec:

vedené 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.cz, e-mail:
posta@novyjicin-town.cz
Ing. Milan Jandora, tel.: +420 602553813, email:
milan.jandora@outlook.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 kancelář vedení města
Zajištění agend vztahů s veřejností a prezentace města
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci; zpracování je oprávněným
zájmem správce.
konkludentní souhlasy
široká veřejnost, účastníci akcí, jakákoli dotčená osoba
jméno, příjmení, údaje o skutečnostech týkajících se subjektu údajů
významných pro informování veřejnosti, obrazový záznam, audio,
video záznam
nejsou

odborná i široká veřejnost, medializace

nejsou
Dle skartačních lhůt pro jednotlivé spisové znaky uvedené ve
Spisovém a skartačním řádu
Tištěný zpravodaj, noviny
Řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění v rámci
Města Nový Jičín. Neomezený přístup pro širokou veřejnost.

