
Informace dle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady 
č.2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Město Tanvald prostřednictvím Městského úřadu Tanvald (dále jen MěÚ) provádí 
následující zpracování osobních údajů pro účely, kdy:  

 

▪  ▪ je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů; 
 

▪ je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje; 

▪  ▪ je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

 

▪ subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden 

či více konkrétních účelů; (článek 6, odst.1a GDPR) 

 

Zpracování osobních údajů občanů: 
 

Přestupky 

▪ Účel zpracování: řízení o přestupcích 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, soudy, Policie ČR, MP Tanvald 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Ochrana PŘÍRODY  

▪ Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek a zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích ve znění pozdějších předpisů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: 

1. žadatelé o kácení dřevin a další úkony dle zákona o ochraně přírody a 
krajiny 

2. fyzická osoba, která se dopustí přestupku 

3. fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí 
správního deliktu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, příslušná obec, účastníci řízení 



▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

▪ Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, dle prováděcích 
vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů:  

1. žadatel o souhlas s vedením trasy přes ZPF 

2. žadatel o závazné stanovisko k odnětí zemědělské půdy 

3. žadatel o rozhodnutí o odvodech a další úkony dle uvedeného zákona 

4.  fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí 
správního deliktu 

▪ kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, MěÚ, příslušná obec 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Lesní hospodářství 

▪ Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, dle 
prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů:  

1. žadatel o závazné stanovisko k odnětí půdy z lesního půdního fondu a 
další úkony dle zákona o lesích 

2. fyzická osoba, která se dopustí přestupky 

3. fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí 
správního deliktu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, účastnící řízení, příslušný celní úřad, 
příslušná obec 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 Myslivost 

▪ Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v 
platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů:  

1. žadatel o vydání loveckého lístku 

2. myslivecká stráž, fyzická osoba, která se dopustí přestupku  

3. fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí 
správního deliktu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ,příslušné myslivecké sdružení 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 



 

 

 

 Rybářství 

▪ Účel zpracování: řízení dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o 
změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění, dle prováděcích 
vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů:  

1. žadatel o vydání rybářského lístku  

2. žadatel o stanovení rybářské stráž 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, příslušná místní organizace rybářů 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Ochrana zvířat proti týrání 

▪ Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, v platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů:  

1. fyzická osoba, která se dopustí přestupku 

2. fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí 
správního deliktu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, KVS, účastníci přestupkového řízení 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Rostlinolékařská péče 

▪ Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, v platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: 

1. fyzická osoba, která se dopustí přestupku 

2. fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí 
správního deliktu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, státní rostlinolékařská správa 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Ochrana ovzduší 

▪ Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 



ovzduší), v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: provozovatelé středních a malých stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Celní úřad , SFŽP, MŽP, Krajský úřad 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Odpadové hospodářství 

▪ Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dle 
prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: 

1. žadatelé o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

2. žadatelé o souhlas k upuštění od třídění, původci odpadů ve správním 
obvodu, 

3. fyzická osoba, která se dopustí přestupku 

4. fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí 
správního deliktu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, příslušná obec, SFŽP, MŽP, Krajský úřad 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 Vodní hospodářství 

▪ Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 254/2001 Sb., vodního 
zákona, v platném znění, dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v 
platném znění, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v 
platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: 

1. žadatel o úkon dle příslušného právního předpisu 

2. fyzická osoba, která se dopustí přestupku  

3. fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí 
správního deliktu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, účastníci řízení, příslušná obec 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Cestovní doklady 

▪ Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Ministerstvo vnitra ČR 

▪ Doba uchování: 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu 

 



Evidence obyvatel 

▪ Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města  

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR 

▪ Doba uchování: 75 let po úmrtí nebo prohlášení osoby za mrtvou 

 

 

 

 

Vydávání občanských průkazů: 

▪ Účel zpracování: vydávání občanských průkazů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Ministerstvo vnitra ČR 

▪ Doba uchování: 20 let od vydání občanského průkazu 

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

▪ Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační údaje, požadovaná informace 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

▪ Kategorie příjemců údajů: veřejnost 

▪ Doba uchování: Dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Byty zvláštního určení 

▪ Účel zpracování: Evidence žadatelů o byty se zvláštním určením 

▪  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje žadatele a 
spolužadatelů 

▪ Kategorie subjektu údajů: žádající osoby 

▪ Kategorie příjemců údajů: Rada města, Tabys s.r.o. 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Evidence autoškol 

▪ Účel zpracování: Vedení evidence lektorů, zdravotníků a majitelů autoškol dle 
zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 
řízení motorových vozidel 

▪  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje a další nezbytné 
informace 

▪ Kategorie subjektu údajů: lektoři, zdravotníci a majitelé 

▪ Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo dopravy 



▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

▪  

 

Evidence orgánů města 

▪ Účel zpracování:  

o zákonem č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení 

o zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

▪  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, kontaktní údaje a 
politická příslušnost 

▪ Kategorie subjektu údajů: členové zastupitelstva, výborů a komisí 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

▪  

Evidence dopravních přestupků a pokut 

▪ Účel zpracování:  

o zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

o zákon č 280/2009 Sb., daňový řád 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zaměstnavatel, 
bankovní účet 

▪ Kategorie subjektu údajů: pachatelé 

▪ Kategorie příjemců údajů: soudní znalci,  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

▪  

 

 

 

Pečovatelská služba 

▪ Účel zpracování: Evidence osob, kterým je poskytována pečovatelská služba 
vedená dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

▪ Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, RČ, bydliště, 
opatrovník, kontaktní osoba, praktický lékař, zdravotní pojišťovna, důvod 
žádosti – diagnoza, plán služeb, individuální plán, smlouva o poskytování 
služeb  

▪ Kategorie subjektu údajů: Osoby, kterým je poskytována služba 

▪ Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

Evidence receptů 

▪ Účel zpracování: Evidence osob oprávněných k přebírání evidovaných 
receptů vedená dle  

o Zákon č.379/2005 Sb. o návykových látkách 

o vyhláška MZd  č.54/2008 Sb. 

▪ Kategorie osobních údajů: datum výdeje, jméno, příjmení, adresa místa 
trvalého pobytu,  název a sídlo organizace kterou osoba zastupuje, číslo OP, 



rodné číslo, počet vydaných/vrácených bloků tiskopisů včetně číselné řady, 
podpis 

▪ Kategorie subjektu údajů: Osoby pověřené přebíráním evidovaných receptů 
Kategorie příjemců údajů: Kontrolní orgány 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Volební seznamy 

▪ Účel zpracování: stálý seznam voličů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: občané města Tanvald starší 18 let 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: stále, seznam je průběžně aktualizován 

 

Volební komise 

▪ Účel zpracování: zajištění voleb 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Vydávání voličských průkazů 

▪ Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

Přísedící u soudu 

▪ Účel zpracování: volba přísedících soudu 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z trestního 
rejstříku 

▪ Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: po dobu aktivního výkonu funkce přísedícího 

 

Živnostenský rejstřík - evidence podnikatelů 

▪ Účel zpracování: živnostenský rejstřík 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenský list, podnikatel, odpovědný 
zástupce 



▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, OSSZ, 
zdravotní pojišťovny, ČSÚ 

▪ Doba uchování: po dobu podnikatelské činnosti subjektu 

 

Evidence zemědělských podnikatelů 

▪ Účel zpracování: informační systém evidence zemědělských podnikatelů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o osvědčení zemědělského podnikatele 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny, 
ČSÚ, ÚP 

▪ Doba uchování: po dobu podnikatelské činnosti subjektu 

 

Veřejné opatrovnictví osob, 

▪ Účel zpracování: ustanovení veřejného opatrovníka 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: opatrovanec 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Evidence daní a poplatků 

▪ Účel zpracování: evidence daní a poplatků dle zákona: 

o zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

o č.128/2000 Sb., o obcích,  

o č.280/2009 Sb., - Daňový řád, 

o č.634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,  

o č.99/1963 Sb. občanský soudní řád 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Státní občanství 

▪ Účel zpracování: evidence státního občanství 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Ministerstvo vnitra ČR 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Matrika 

▪ Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, 



▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, krajské 
vojenské velitelství, ČSÚ, ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Ověřování podpisů a listin 

▪ Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Sociální péče 

▪ Účel zpracování: zajištění sociální péče občanů města 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dávky a služby sociální péče 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, úřad práce, OSSZ, orgány činné v trestním 
řízení a soudy 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Sociálně právní ochrana dětí  

▪ Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 
359/1999 sb. 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: dítě, jehož práva mají být chráněna 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, soudy, orgány činné v trestním řízení, 
Veřejný ochránce práv 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Stavební řízení 

▪ Účel zpracování: vedení stavebního řízení 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: stavebník 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

 

 



 

Plnění povinností dle zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů 

▪ Účel zpracování: Evidenční orgány podle § 14 zákona č. 159/2006 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uchovávají 
oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a žádosti podle § 13 
odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, podané v listinné podobě, a to po dobu 5 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  

▪ Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, 
místo trvalého pobytu, adresa pro doručování žadateli, údaje o činnostech, 
údaje o majetku, údaje o příjmech, darech a závazcích 

▪ Kategorie subjektu údajů: veřejní funkcionáři uvedení v § 2 odst. 1 písm. b) a 
v § 26a, žadatelé o nahlížení do registru oznámení podle § 13 odst. 2, žadatelé 
o nahlížení do evidence čestných prohlášení podle § 26a a sdělovatelé podle § 
13 odst. 6 zákona o střetu zájmů 

▪ Kategorie příjemců: žadatel, orgán státní správy podle zvláštního právního 
předpisu 

▪ Doba uchování: do 31. 08. 2022, Poté bude s dokumenty nakládáno v souladu 
se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů 

 

Stížnosti a petice 

▪ Účel zpracování: za účelem vyřizování petic a stížností dle „Pravidel pro 
přijímání a vyřizování petic“ a „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností“ a 
dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti, 
případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou, adresní a identifikační 
údaje podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů petičního 
výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na 
podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou 

▪ Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

▪ Kategorie příjemců: MěÚ, členové Rady města Tanvald, členové kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Tanvald, případně další orgány dle obsahu 
stížnosti, nebo petice 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

 

 

Vydávání řidičských průkazů 

▪ Účel zpracování: vydávání řidičských a mezinárodních průkazů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání řidičského průkazu 



▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Ministerstvo dopravy ČR 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Registrace vozidel 

▪ Účel zpracování: registrace motorových vozidel 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o registraci motorového vozidla 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Ministerstvo dopravy ČR 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

  
 

Evidence provozovatelů autodopravy 

▪ Účel zpracování: daný zákonem č. 361/2000 Sb., - Zákon o provozu na 
pozemních komunikacích 

▪ Kategorie osobních údajů: IČ, živnostenský list, OR 

▪ Kategorie subjektu údajů: Majitelé vozidel provozující autodopravu 

▪ Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo dopravy, MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Evidence dopravních přestupců 

▪ Účel zpracování: Vymáhání dopravních pokut a nákladů řízení 

▪ Kategorie osobních údajů:  

o jméno, příjmení,  

o datum narození,  

o bydliště,  

o zaměstnavatel,  

o bankovní účet 

▪ Kategorie subjektu údajů: přestupci 

▪ Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

 

 

 

 

Drážní úřad - akreditace 

▪ Účel zpracování: Evidence osob akreditovaných k ověřování odborné 
způsobilosti dle zákona č. 266/1994 Sb., - o drahách 

▪ Kategorie osobních údajů:  



o jméno, příjmení,  

o datum narození, 

o adresa trvalého bydliště, 

o doklad o absolvování příslušného kurzu 

▪ Kategorie subjektu údajů: Osoby akreditované k ověřování odborné 
způsobilosti 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Válečné hroby 

▪ Účel zpracování: Evidence majitelů pozemků s válečnými hroby dle zákona 
č.122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a zákona č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví 

▪ Kategorie osobních údajů:  

o Jméno, příjmení,  

o datum narození,  

o trvalé bydliště, 

o katastrální číslo parcely 

▪ Kategorie subjektu údajů: majitelé pozemku 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Fond rozvoje bydlení 

▪ Účel zpracování: Evidence příjemců půjčky na bydlení 

▪ Kategorie osobních údajů:  

o Jméno, příjmení, titul,  

o datum narození,  

o trvalé bydliště,  

o výše půjčky, 

▪ Kategorie subjektu údajů: Stavebníci 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, stavebníci 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

 

 

Knihovna 

▪ Účel zpracování: Evidence uživatelů knihovních služeb 

▪ Kategorie osobních údajů:  

o jméno, příjmení 



o datum narození,  

o adresa trvalého bydliště 

o telefonní číslo, e-mail,  

o kontaktní adresa 

o historie výpůjček 

o jméno, příjmení zákonného zástupce 

o datum narození z.z. 

o bydliště z.z. 

▪ Kategorie subjektu údajů: uživatelé služeb (děti a jejich z.z.) 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Krizové řízení a obrana státu 

▪ Účel zpracování: Evidence osob 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační, kontaktní a další odborné údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: členové bezpečnostních rad, komisí a další osoby 

▪ Kategorie příjemců údajů: krizový štáb, bezpečnostní rada, vojenské 
velitelství 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Drážní úřad 

▪ Účel zpracování: Evidence povolení k provozování lanové dráhy 

▪ Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, 

doklad o dosaženém vzdělání, jméno firmy, IČ 

▪ Kategorie subjektu údajů: provozovatelé 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Dotace 

▪ Účel zpracování: evidence žadatelů o dotaci od města 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje a výše dotace 

▪ Kategorie subjektu údajů: žádající vlastníci nemovitostí 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Mimopracovní úrazy 

▪ Účel zpracování: Evidence mimopracovních úrazů 

▪ Kategorie osobních údajů:  

a. jméno, příjmení, titul, 
b. rodné číslo,  
c. pohlaví,  



d. adresa trvalého bydliště, 
e. telefon, e-mail 
f. popis úrazu 
g. zdravotní stav v době úrazu 

▪ Kategorie subjektu údajů: osoby uplatňující odškodnění 

▪ Kategorie příjemců údajů: Pojišťovna Kooperativa, NPS group s.r.o. 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

MYSIS 

▪ Účel zpracování: informace o majetkoprávních vztazích, o skutečném 
stavu a rozvoji území, případně další podklady a evidence. 

▪ Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje, příslušné územně-
analytické podklady 

▪ Kategorie subjektu údajů: majitelé nemovitostí ve správním obvodu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Nájemci hrobů 

▪ Účel zpracování: evidence nájemců hrobových míst 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, číslo hrobu a 
datum platby 

▪ Kategorie subjektu údajů: nájemci 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Nemovitosti 

▪ Účel zpracování: evidence nemovitostí s příslušnými správními rozhodnutími 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, stav nemovitosti 

▪ Kategorie subjektu údajů: majitelé nemovitostí a další účastníci řízení 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

 

 

Památky 

▪ Účel zpracování: evidence žadatelů o dotaci 

▪ Kategorie osobních údajů: 

o jméno, příjmení, 



o datum narození 

o adresa místa trvalého pobytu, 

o označení nemovitosti 

o majetkoprávní vztahy 

o bankovní spojení 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dotaci 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Památky stanoviska 

▪ Účel zpracování: evidence žadatelů o závazné stanovisko 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, označení 
nemovitosti a majetkoprávní vztahy 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé 

▪ Kategorie příjemců údajů: NPÚ, příslušný stavební úřad, žadatelé 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

Pokladna 

▪ Účel zpracování: evidence příjmových a výdajových dokladů 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační údaje, druh a výše částky 

▪ Kategorie subjektu údajů: plátci a příjemci plateb 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Pozemky 

▪ Účel zpracování: evidence nájemců obecních pozemků 

▪ Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, podpis, adresa, telefon, e-mail, IČ, 
katastrální číslo pozemku, výměra, katastrální mapa, výše nájemného, účel využití 
Kategorie subjektu údajů: nájemci a další osoby sdílející společnou 
domácnost 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

 

Pronájmy 

▪ Účel zpracování: evidence nájemců bytových a nebytových prostor 



▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, další informace 
potřebné k uzavření smlouvy 

▪ Kategorie subjektu údajů: nájemci a  

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

Pytle  

▪ Účel zpracování: evidence příjemců pytlů na odpady 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační údaje a počet a druh pytlů 

▪ Kategorie subjektu údajů: vlastníci nemovitostí 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Podklady pro jednání rady a zastupitelstva 

▪ Účel zpracování: Shromažďování podkladů pro jednání rady a zastupitelstva 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, předmět 
projednávání 

▪ Kategorie subjektu údajů: občané města, majitelé nemovitostí a další osoby 

▪ Kategorie příjemců údajů: členové rady a zastupitelstva 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

▪  

 

 

Silniční úřad 

▪ Účel zpracování: evidence správních rozhodnutí – uzavírky, parkovací místa 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní informace, ZTP, 
parkovací karta 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výkon rozhodnutí 

▪ Kategorie příjemců údajů: Policie ČR, centrální evidence uzavírek 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

▪  

 

Právo stavby 

▪ Účel zpracování: evidence smluv o zřízení práva stavby 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační údaje a katastrální čísla parcel 

▪ Kategorie subjektu údajů: stavebníci 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 



Speciální stavební úřad 

▪ Účel zpracování: evidence účastníků správních řízení 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, informace o 
předmětu řízení  

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o správní rozhodnutí 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Taxislužba 

▪ Účel zpracování: evidence řidičů a provozovatelů taxislužby 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační, kontaktní a profesní údaje, trestní 
rejstřík 

▪ Kategorie subjektu údajů: řidiči a provozovatelé 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Účetnictví 

▪ Účel zpracování: vedení účetnictví 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační, kontaktní a bankovní údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: dodavatelé, odběratelé, poskytovatelé a příjemci 
transferů 

▪ Kategorie příjemců údajů: Finanční správa, poskytovatelé transferů, Krajský 
úřad 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Veřejné zakázky 

▪ Účel zpracování: evidence uchazečů o veřejné zakázky 

▪ Kategorie osobních údajů: 

o výpis živnostenského nebo obchodního rejstříku 

o identifikační údaje jednatelů 

o výpisy z trestního rejstříku jednatelů 

o osvědčení o způsobilosti  

▪ Kategorie subjektu údajů: osoby podílející se na veřejné zakázce 

▪ Kategorie příjemců údajů: hodnotící komise, kontrolní orgány, Finanční úřad, 
ÚHOS 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

Výherní hrací přístroje 

▪ Účel zpracování: evidence provozovatelů hracích přístrojů 



▪ Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, 
telefon, e-mail a výpis z rejstříku trestů pověřené osoby a název žádající právnické 
osoby, IČO, číslo účtu, výpis z obchodního rejstříku, jméno a příjmení odpovědného 

zástupce, telefon, e-mail, datová schránka a jeho výpis z rejstříku trestů. 

▪ Kategorie subjektu údajů: provozovatelé heren, majitelé prostor herny 

▪ Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo financí, Finanční správa 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Zemědělci 

▪ Účel zpracování: evidence zemědělský podnikatelů 

▪ Kategorie osobních údajů:   

•  jméno,  příjmení,   

• bydliště,  

• státní  občanství, 

• rodné  číslo, datum narození,    

• číslo a druh dokladu OP, 

• identifikační   číslo,    

• obchodní   jméno, 

• datum zahájení zemědělské výroby, 

• datum ukončení zemědělské výroby 

▪ Kategorie subjektu údajů: zemědělci – fyzické osoby 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Řidičské průkazy 

▪ Účel zpracování: evidence žadatelů o řidičské oprávnění 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Změna územního plánu 

▪ Účel zpracování: evidence požadavků na změnu územního plánu 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, návrh nového 
využití pozemku dle kat. čísla 

▪ Kategorie subjektu údajů: předkladatelé návrhu 

▪ Kategorie příjemců údajů: autorizovaný architekt, zastupitelstvo 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

ZTP 

▪ Účel zpracování: evidence zdravotně postižených držitelů označení vozidla 



▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: majitelé označení vozidla 

▪ Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, MPSV 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Ztráty a nálezy 

▪ Účel zpracování: evidence ztrát a nálezů 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, místo a čas nálezu, 
popis nálezu 

▪ Kategorie subjektu údajů: nálezci 

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Zvláštní příjemci důchodu 

▪ Účel zpracování: evidence zvláštních příjemců důchodů a jejich klientů 

▪ Kategorie osobních údajů:  

o Zvláštní příjemce 

▪ jméno, příjmení 

▪ datum narození 

▪ RČ 

▪ bydliště 

▪ OP 

▪ kontaktní informace 

o oprávněná osoba 

▪ jméno, příjmení 

▪ datum narození 

▪ RČ 

▪ bydliště 

▪ OP 

▪ lékařská zpráva 

▪ typ důchodu 

o informace o chodu domácnosti získané pohovorem 

o informace o plnění povinností zvláštním příjemcem 

▪ Kategorie subjektu údajů: zvláštní příjemci důchodu a jejich klienti 

▪ Kategorie příjemců údajů: ČSSZ 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

Zabezpečená elektronická komunikace 

▪ Účel zpracování: evidence komunikujících subjektů  



▪ Kategorie osobních údajů:  

o jméno, příjmení, datum narození, bydliště, veřejný identifikátor (IČ,DIČ,..), 
pracovní e-mail, pracovní telefon, soukromý e-mail, soukromý telefon, 
identifikátor datové schránky 

▪ Kategorie subjektu údajů: veškeré subjekty komunikující se správcem  

▪ Kategorie příjemců údajů:  

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

Zpracování osobních údajů Městskou policií: 
 

 

Přestupky 

▪ Účel zpracování: evidence přestupců 

▪ Kategorie osobních údajů:  

o jméno, příjmení 

o datum narození 

o bydliště 

o číslo a druh dokladu 

o fotodokumentace přestupku 

o výše pokuty 

▪ Kategorie subjektu údajů: přestupci 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Starosta 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

Úřední záznamy 

▪ Účel zpracování: úřední záznamy o událostech 

▪ Kategorie osobních údajů: identifikační údaje, popis události 

▪ Kategorie subjektu údajů: občané 

▪ Kategorie příjemců údajů: Policie ČR 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

 

 

Zpracování osobních údajů zaměstnanců: 
 



 

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst 

▪ Účel zpracování: zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku 
trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích 
funkcí) 

▪ Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení 

▪ Kategorie příjemců: MěÚ, členové výběrových komisí 

▪ Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení 

 

 

Evidence členů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

▪ Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci 
požární ochrany 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 
(zdravotní stav) 

▪ Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ 

▪ Doba uchování: 1 rok 

 

 

Personální a mzdová agenda 

▪ Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi 
spojených 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, další informace dle 
příslušných předpisů 

▪ Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci města Tanvald, uchazeči o 
zaměstnání, členové Zastupitelstva města Tanvald, ředitelé příspěvkových 
organizací zřízených městem, členové výborů Zastupitelstva města Tanvald a 
členové komisí Rady města Tanvald, členové okrskových volebních komisí 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, 
banky, penzijní fondy, Inspektorát práce, Úřad práce, lékař pracovně lékařské 
péče 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

 

 

Bezpečnost práce 



▪ Účel zpracování: Povinná informovanost zaměstnanců o dodržování zásad 
bezpečnosti práce, na základě zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zdravotní způsobilost 

▪ Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci úřadu 

▪ Kategorie příjemců údajů: MěÚ, smluvní lékař 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

Kniha úrazů 

▪ Účel zpracování: Evidence pracovních úrazů 

o Dle zákona: §105 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce  

a vládního nařízení č.201/2010 Sb. 

▪  

▪ Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a další údaje dle nařízení 
vlády 

▪ Kategorie subjektu údajů: osoby zúčastněné na řešení pracovního úrazu 

▪ Kategorie příjemců údajů: Pojišťovna 

▪ Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 


