Informace o zpracování osobních údajů správcem statutární město Karviná
1 Administrace projektů realizovaných na OR, OSP
a) Právní titul:
písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
zák. č. 128/2000 Sb., z. 134/2016 Sb., a jiné související předpisy vč. vnitřních metodik, směrnic, aj.
b) Legislativa:
250/2000 Sb.,
c) Kategorie subjektů údajů: občané
Název právnické osoby, IČO, sídlo, identifikace zastupujících osob, jméno a příjmení fyzické osoby,
datum narození adresa, titul, telef., číslo bankovního účtu, státní příslušnost, fotografie, mail, podpis Dále
např. v projektu Business Benefit Karviná… Monitorovací list podpořené osoby v rámci projektu
d) Kategorie osobních údajů:
„Business Benefit Karviná – město pro podnikání“ se sleduje: Pohlaví, postavení na trhu práce, nejvyšší
dosažené vzdělání, typ znevýhodnění, přístup k bydlení, sektor, v němž je osoba ekonomicky aktivní,
vazba na vymezené území, aj. V projektu MAP II jsou informace obdobné.
e) Citlivé osobní údaje:
NEAdministrace projektů realizovaných na OR, OSP - žádosti o dotaci, rozhodnutí a smlouvy, objednávky,
f) Zdroj osobních údajů:
faktury, platební poukazy, prezenční listiny, zápisy z jednání, fotodokumentace, emailová komunikace,
projektové dokumentace, studie proveditelnosti,
min. 10 nebo 20 let, dle Skartačního řádu (sp.zn. a sk.zn./lh: 88.1, V/10; 108.3., V/20; 108.1., A/10)
g) Doba zpracování:
(realizace projektu + udržitelnost)
h) Účel zpracování:
zprac. a administace žádostí o dotaci
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
poskyt. dotací, externí dodavatelé, veřejnost, auditorovi

2 Agenda občanských iniciativ
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
zákon o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
zápisy z jednání OI
g) Doba zpracování:
volební období
h) Účel zpracování:
evidenční
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:

3 Agenda osob jejichž místo trvalého pobytu je sídlo ohlašovny
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 10, odst. 1 zák. č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
e) Citlivé osobní údaje:
NEnejsou
f) Zdroj osobních údajů:
dokumenty doručené provozovatelem poštovních služeb
zásilka je po ukládací době vyznačené na zásilce vrácena odesílateli, evidence je ukládána do spisovny
g) Doba zpracování:
po 1 roce, S/1
h) Účel zpracování:
ukládání doručených zásilek občanům, jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

4 Agenda přísedících u soudu
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
zákon o obcích, zákon o soudech, soudících a přísedících u soudů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, bytem, jméno a příjemní
d) Kategorie osobních údajů: otce a matky, státní příslušnost, národnost, povolání, zaměstnavatel, telefon, zdravotní pojišťovna,
lustrační osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Na základě žádosti OS nebo KS při volbě nových přísedících u soudů.
g) Doba zpracování:
Po projednání v ZM se veškerá dokumentace vrací žadateli tj. OS nebo KS.
h) Účel zpracování:
Na základě žádosti OS nebo KS - legislativní postup.
i) Zpracovatelé:
Okresní soud Karviná, Krajský soud Ostrava
j) Příjemci:
Členové ZM v rámci projednávání předmětných materiálů, Okresní soud Karviná, Krajský soud Ostrava

5 Agenda ředitelů příspěvkových organizací MěDK a RKK

a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
občané
jméno a příjmení ředitele, kontakt, datum narození, adresa, platové zařazení
ANO - výpisy z rejstříku trestů
Přihlášky k výběrovému řízení, podklady od ředitelů příspěvkových organizací, platové předpisy
dle skartačního řádu
vedení agendy ředitelů z pohledu zřizovatele dle zákona o obcích 128/2000 a zák. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech ÚSC
členové Rady města Karviné

6 Agenda výboru pro národnostní menšiny
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 117 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, trvalý pobyt, číslo telefonu, e-mail,
d) Kategorie osobních údajů:
povolání, adresa zaměstnavatele, č. telefonu do zaměstnání, politická příslušnost, státní příslušnost
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - politická příslušnost, státní příslušnost
f) Zdroj osobních údajů:
informace dotčených osob - evidenční listy
g) Doba zpracování:
volební období, 101.2.3, A-.10
h) Účel zpracování:
povinnost ze zákona - zřízení výboru pro národnostní menšiny
i) Zpracovatelé:
ne
j) Příjemci:

7 Agenda významných životních událostí občanů města
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 36a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa, fotografie, videozáznam - pouze se souhlasem dané osoby
e) Citlivé osobní údaje:
ANO f) Zdroj osobních údajů:
evidence obyvatel - základní registr
g) Doba zpracování:
po uplynutí kalendářního měsíce, když jsou rozeslány všechny gratulace
h) Účel zpracování:
oslavit významné životní události občanů města
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
občané - v případě uděleného souhlasu

8 Agenda ZTP
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
občané
jméno, příjemní, adresa, tel. kontakt, e-mail
ANO - zdravotní stav

zpracování a vyřizování žádostí občanů - parkovací místa pro ZTP
TSK

9 Agenda životního prostředí v samost. působnosti
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
zák. č. 128/2000 Sb., vnitřní metodiky, směrnice, aj.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
Název právnické osoby, IČO, DIČ, sídlo, identifikace zastupujících osob, jméno a příjmení fyzické osoby,
d) Kategorie osobních údajů:
datum narození / rodné číslo, adresa, titul, telef., mail, podpis
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
žádosti žadatelů
dle Skartačního řádu (např. vyjádření ke stavbám pro územní a stavební řízení, koord. stanoviska 246.6,
g) Doba zpracování:
V/5; a např. EIA, SEA vedeno pod 246.7, A/5)
h) Účel zpracování:
vedení správních řízení v oblasti život. prostředí - vyjádření k EIA, SEA, aj.
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
Krajský úřad, smluvní partneři, externí dodavatelé, aj,

10 Autobusová doprava vč. kontrolní činnosti, schvalování jízdních řádů a vydávání licencí provoz. MAD

a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
žádosti a protokoly z kontrol dle zák. č. 255/2012 Sb. ve vztahu k zákonu 111/1994 Sb.
občané
název dopravce resp. řidič (dle čísla nebo jména), IČO, sídlo, identifikace vozidla, jména zástupců
d) Kategorie osobních údajů:
dopravce, podpis
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
žádost žadatele - provozovatele autobusové dopravy, vlastní kontorlní činnost, podnět veřejnosti
min. 5 let, následně dle Skartačního řádu (předání listinné dokumentace do spisovny – licence (V-5,
g) Doba zpracování:
277.2.), JŘ (S-5, 276.2), st. odb. dozor (S-5, 282.2)
h) Účel zpracování:
vedení správních řízení
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
Krajský úřad

11 Bankovní výpisy
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon 563/1991 Sb.
občané
na bankovním výpisu může být uvedeno jméno plátce, případně další údaje, které uvede v poznámce u
d) Kategorie osobních údajů:
platby např. rodné číslo, adresa
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
skartační lhůta 10 let, pokud nejde o dotační titul - pak dle požadavku dotace
h) Účel zpracování:
podklad pro účetní doklady
i) Zpracovatelé:
daná banka, oddělení účtárny
j) Příjemci:
případně kontrolní orgány, interní auditor, apod.

12 Bezplatné odborné praxe studentů a rekvalifikantů
a) Právní titul:
písm. b) pro účely splnění smlouvy
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, škola/organizace, bydliště, pracoviště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
vedoucí odboru, OLZ, externí (škola/organizace)
g) Doba zpracování:
v souladu se skartačním řádem a plánem (56.16, V5)
h) Účel zpracování:
evidence studentů a rekvalifikantů, kteří absolvovali bezplatnou odbornou praxi na MMK
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
statutární město Karviná

13 Bezplatné odborné praxe studentů a rekvalifikantů - MPK
a) Právní titul:
písm. b) pro účely splnění smlouvy
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, škola/organizace, bydliště, pracoviště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
vedoucí zaměstnanci, úsek LZaP, externí (škola/organizace)
g) Doba zpracování:
v souladu se skartačním řádem a plánem (56.16, V5)
h) Účel zpracování:
evidence studentů a rekvalifikantů, kteří absolvovali bezplatnou odbornou praxi na MPK
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
statutární město Karviná - MPK

14 Běžná údržba
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

15 Blokové pokuty
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
občané
jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, IČO, adresa sídla
ANO -

vyřizování žádostí občanů

písm. c) plnění právní povinnosti správce

b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

16 Bytová agenda (OM)
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

17 Bytová agenda (OSo)
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

18 CDBP
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:

e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
občané
Identifikační údaje, údaje o sankcích
ANO - přestupkové jednání, výše pokuty
Kontrolní a registrační činnost
Dle pokynů MF ČR, minimálně 3 roky
c) plnění právní povinnosti správce
Ministerstvo průmyslu a obchodu

písm. c) plnění právní povinnosti správce
128/2000 Sb., 563/1991 Sb. 89/2012 Sb.,
občané
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa,
NE
OM
listinná podoba, 10 let, sk. S
smlouvy o nájmu bytu a s tím související agenda
INPO spol. s r.o.

písm. c) plnění právní povinnosti správce
128/2000 Sb., 563/1991 Sb. 89/2012 Sb., 40/1964 Sb
občané
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa,
NE
551.2. S/5
smlouvy o nájmu bytu a s tím související agenda
není
SMK

písm. c) plnění právní povinnosti správce
101/2000 Sb., z. 328/1999, z. 329/1999 Sb.
občané
jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství
ANO - jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní
občanství
Odbor správní
prostřednictvím AISEO; úmrtím osoby
žádosti o vyhotovení OP a CD
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

19 Centrální informační systém stanic technické kontroly
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
56/2001 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
čtení a zápis údajů o technických prohlídkách vozidel
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

20 Centrální registr obyvatel (CRO)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
101/2000 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, uzavření manželství, rozvod,

i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

právní způsobilost, státní občanství, trvalý pobyt, doručovací adresa
ANO - jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, uzavření manželství,
rozvod, právní způsobilost, státní občanství,
OS
úmrtím osoby, ukončením TP prostřednictvím AISEO
přihlašování k trvalému pobytu, změna místa trv alého pobytu, ukončení pobytu na území ČR, zrušení
tralého pobytu, nahlášení kontaktní - doručovací adresy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

21 Centrální registr vozidel
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
z.č.56/2001Sb.
občané
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo
NE
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní
dle skartačního řádu MMK
evidence vozidel, jejich vlastníků a provozovatelů
není
orgány veřejné moci, osoby, které prokáží právní zájem

e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:

22 cestakmestu@karvina.cz
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, email, telefon - veřejnost - cílová skupina mládež ve věku 1330 let, jež má vazbu na statutární město Karvinou – trvalé bydliště, místo studia, nebo jejichž aktivity míří
d) Kategorie osobních údajů:
na obyvatele SMK. Subjekty jsou potenciálními žadateli o podporu iniciativ mládeže ze strany
statutárního města Karviné (finanční, metodická, informačních či věcná podpora).
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
email cestakmestu@karvina.cz a následně email pracovníka OSP OR MMK
g) Doba zpracování:
Sp a sk. Znak 88.1 – V/10 (vazba na proj. řízení)
Vedení spisu a agendy podpory mládežnických iniciativ a strukturovaného dialogu mezi mládeží a
h) Účel zpracování:
městem
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

23 CzechPoint
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 9 zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
občané
jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a další údaje vedené v žádosti o konkrétní
d) Kategorie osobních údajů:
výpis
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - údaje z rejstříku trestů, nejsou dále zpracovávány, pouze jsou ověřeny a předány subjektu údajů
f) Zdroj osobních údajů:
žádosti podané občanem a výstupy z ISVS
g) Doba zpracování:
žádosti o ověřené výstupy jsou ukládány do spisové služby, ukládací doba S/6
h) Účel zpracování:
vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
ověřený výstup je předáván subjektu údajů

24 Digitální povodňový plán obce Karviná/ORP Karviná
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, IP
d) Kategorie osobních údajů:
adresa, IDDS
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Odbor stavební a životního prostředí
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku vodního hospodářství
i) Zpracovatelé:
editor DPP
j) Příjemci:
uživatelé DPP

25 Dokumentový systém MATES
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
zákon o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní stav
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
pořizování dat bylo ukončeno
g) Doba zpracování:
materiály archivovány jako celek spolu s usnesením i zápisem z jednání orgánů, 101.2.1, 101.2.2, A-10
h) Účel zpracování:
podkladové materiály pro jednání orgánů obce
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
členové ZM Karviné

26 Domy s pečovatelskou službou (DPS)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
Zásady č. 21/2015, zásady pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se
b) Legislativa:
zdravotním postižením v majetku SMK
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adrese skutečného pobytu
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav
f) Zdroj osobních údajů:
OSo
g) Doba zpracování:
551.2 S/5
h) Účel zpracování:
evidence žadatelů o přidělení bytu v BD dle zákona č. 128/2000 Sb.,
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
SMK

27 Elektronická podatelna
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
496/2004 Sb.
občané
jméno, příjmení, e-mailová adresa
ANO - mohou se vyskytovat různé kategorie citlivých údajů v rámci zasílaných datových zpráv
schránka epodatelna@karvina.cz
skartace probíhá společně s dokumentem v rámci elektronické spisové služby
příjem a doručování zásilek prostřednictvím elektronické adresy podatelny
není
není

28 Eliška (Centrální registr řidičů)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
z. č. 361/2000 Sb., z. č. 247/2000 Sb., z.č. 101/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, fotografie
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - psychická a zdravotní způsobilost, údaje o přestupcích a trestných činech
f) Zdroj osobních údajů:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu MMK
h) Účel zpracování:
efvidence údajů o řidičích
i) Zpracovatelé:
není
orgány státní správy, činné v trestním řízení, pověřené zvláštními předpisy, soudy, státní zastupitelství,
j) Příjemci:
obce, fyzické osoby samotné, jiné osoby na základě souhlasu

29 eTesty
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
z. č. 361/2000 Sb., z. č. 247/2000 Sb.
občané
jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo
NE
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní
dle skartačního řádu MMK
provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
není
není

30 EVI - Evidence odpadů a registr ekonomických subjektů
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, IP adresa, IDDS
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Odbor stavební a životního prostředí
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku zákona o odpadech
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

31 Evidence dětí na ozdravných pobytech
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
zákon 128/2000 Sb., o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa
e) Citlivé osobní údaje:
NE
formulář Návrh na ozdravný pobyt dítěte, který vypisuje zákonný zástupce a praktický lékař pro děti a
f) Zdroj osobních údajů:
dorost
g) Doba zpracování:
po ukončení příslušného pobytu okamžitá likvidace skartováním údajů, poučení realizátorů pobytů
zajištění ozdravných pobytů dětem z Karviné včetně zaslání seznamu dětí na realizátory ozdravných
h) Účel zpracování:
pobytů
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
realizátoři ozdravných pobytů a vedoucí (účastníci) pobytů

32 Evidence dětí na vítání nových občánků města
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení dítěte a zákonných zástupců, datum narození dítěte a doručovací adresa pro poslání
d) Kategorie osobních údajů:
pozvánek
e) Citlivé osobní údaje:
NE
telefonické objednání zákonného zástupce dítěte, příp. e-mailové objednání dětí, písemné potvrzení na
f) Zdroj osobních údajů:
místě konání obřadu
g) Doba zpracování:
po ukončení příslušného obřadu odstranění OÚ z elektronické evidence, pamětní kniha je uzamčena
organizace obřadu vítání občánků, vypsání pamětního listu se jménem dítěte, vepsání do pamětní knihy,
h) Účel zpracování:
vypisování pozvánek
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
zpracovatel pamětních listů

33 Evidence doručené a odeslané pošty prostřednictvím kontejneru MV ČR
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
Směrnice MV/108001-48/SC/2011 ve znění Směrnice č. 1 MV/1802-28/SC/2016 – čl. 41
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - omezení svéprávnosti
f) Zdroj osobních údajů:
doručení písemností z MV
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny V/5.
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
v souladu s legislativou - směrnice č. 1

34 Evidence chybových sestav z AISEO – ČSFR, rodinné stavy (odstraňování nesouladů)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 7 z. 133/2000 Sb.; chybové sestavy zavedeny ve SpS, čj. MMK/109505/2014, MMK/128686/2014
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, datum sňatku, rozvodu, případně úmrtí, adresa
d) Kategorie osobních údajů:
TP
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - oemezení svéprávnosti
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
Spis stále živý, opravy probíhají průběžně, po doplnění a odstranění nesrovnalostí bude vráce zpět k MV.

h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

c) plnění právní povinnosti správce
MMK-ohlašovna a následně AISEO

35 Evidence jízdních kol a invalidních vozíků - MPK
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
§ 2 f) zákona 553/1991 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: osobní identifikační údaje, včetně identifikace registrovaného majetku
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
MP
g) Doba zpracování:
Skartace a výmaz digitálního záznamu na základě žádosti subjektu
h) Účel zpracování:
Plnění úkolů prevence kriminality v obci
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
orgány činné v trestním řízení

36 Evidence k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
a) Právní titul:
písm. b) pro účely splnění smlouvy
b) Legislativa:
obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, bankovní účet, adresa pobytu, datum
d) Kategorie osobních údajů:
narození
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
pojišťovací ústavy a pojišťovací makléř Renomia, a.s.
g) Doba zpracování:
lhůty dle spisového a skartečního řádu
h) Účel zpracování:
krytí pojistných rizik a řešení pojistných událostí
i) Zpracovatelé:
OE
j) Příjemci:
SMK a příspěvkové organizace, kontrolní orgány

37 Evidence k zápůjčkám na kotlíkové dotace
a) Právní titul:
písm. b) pro účely splnění smlouvy
b) Legislativa:
zákon o obcích, občanský zákoník, Zásady pro poskytování zápůjček
c) Kategorie subjektů údajů: občané
titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, adresa nemovitosti, kde bude
d) Kategorie osobních údajů:
realizace výměny zdroje tepla, číslo bankovního účtu žadatele, bezdlužnost
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
občané-žadatelé o zápůjčku
g) Doba zpracování:
lhůty dle spisového a skartečního řádu
h) Účel zpracování:
realizace posytování bezúročných zápůjček na předfinancování kotlíkových dotací
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
SMK, kontrolní orgány

38 Evidence myslivosti
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Odbor stavební a životmího prostředí
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku myslivosti
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

39 Evidence námětů občanů vznesených na ZM
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
§ 16 odst. 2 písm. c) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Vystoupení občanů za zasedání ZM.
g) Doba zpracování:
Eviduje se celé volební období, poté se archivuje s jednotlivými zápisy ze ZM. 101.2.1, A-10
h) Účel zpracování:
Evidence námětů občanů vznesených za ZM a způsobu jejich řešení.

i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

není
MMK

40 Evidence námětů občanů-primátor
a) Právní titul:
písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
b) Legislativa:
§ 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - datum narození, telefon
f) Zdroj osobních údajů:
Náměty občanů
g) Doba zpracování:
dle spisováné a skartačního řádu
h) Účel zpracování:
vyřizování podání občanů
i) Zpracovatelé:
ne
j) Příjemci:
zaměstnanci OKP, osoby vyřizující příslušný námět

41 Evidence o změnách do AIS
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 82 z. 301/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - osvojení, změna pohlaví
f) Zdroj osobních údajů:
matriční událost
g) Doba zpracování:
po dobu kalendářního roku; následně S/1 (kopie oznámení o matričních událostech)
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
Matriční úřad Karviná
j) Příjemci:
AISEO

42 Evidence občanů omezených ve svéprávnosti
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 3 písm. i) z. 133/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP, svéprávnost
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - omezení svéprávnosti
f) Zdroj osobních údajů:
oznámení okresních soudů
jmenné seznamy se netisknou; oznámení OS je uloženo po dobu jednoho roku; následné předání do
g) Doba zpracování:
spisovny V/5
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - ohlašovna
j) Příjemci:
AISEO

43 Evidence osob pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
128/2000 Sb., o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rok narození, adresa bydliště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
návrh na ocenění sportovce
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu
h) Účel zpracování:
ocenění sportovců Karviné
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
žádný

44 Evidence osvojených dětí
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
Informace MV č. 5/2017 a 9/2017, MV-163503-3/VS-2016; § 844 z. 89/2012
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa TP
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - osvojení (zrušitelné/nezrušitelné)
f) Zdroj osobních údajů:
rozhodnutí OS o osvojení
g) Doba zpracování:
do 3 let od PM rozsudku o osvojení; následně předání ruční dokumentace do spisovny, S/3
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
Matriční úřad Karviná
j) Příjemci:
v souladu s ust. § 82 z. 301/2000 Sb.

45 Evidence oznámení o změně počtu přihlášených osob k TP vlastníku objektu
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 10 odst. 7 z. 133/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
po uplynutí kalendářního roku; V/5
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - ohlašovna
j) Příjemci:
vlastníci objektů

46 Evidence podnikatelských prostor (bSPACE)
a) Právní titul:
písm. b) pro účely splnění smlouvy
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
parc, číslo, nebo číslo popisné, název ulice - to ale asi nejsou os. údaje, ptž jsou také ev. v Kat.
d) Kategorie osobních údajů:
nemovistostí
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
vlastní informace z OM MMK + vlastní doplnění
g) Doba zpracování:
není stanovena - dle nastavení webové aplikace
h) Účel zpracování:
nabídka nemovitostí ve správě obce na veřejném webu
i) Zpracovatelé:
OR, OSP
j) Příjemci:
OR, OSP

47 Evidence poskytnutých rodných čísel NsP
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 15 odst. 5 z. 301/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
rodné číslo přidělené MV
Po dobu kalendářního roku; následně skartace před samotným předáním listinné dokumentace-sbírek
g) Doba zpracování:
listi do spisovny KÚ, A/100
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
NsP Karviná-Ráj

48 Evidence poskytnutých údajů z evidence OP a CD
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 18 odst. 1 z. 328/1999 Sb.; § 30 odst. 10 z. 329/1999 Sb; Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
b) Legislativa:
03.02.2001, Čj. 505/2001-org; Instrukce MV ze dne 18.11.2003, Čj. SC-1841/2003
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, omezení svéprávnosti
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - omezení svéprávnosti
f) Zdroj osobních údajů:
Evidenční listy žádostí o vystavení OP a CD
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/1 – OP a V/5 -CD.
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce; evidování zapůjčených evidenčních listů a kontrola jejich návratnosti
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
okresní soudy a Policie ČR

49 Evidence potvrzení o odevzdání CD
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
z. 329/1999 Sb. přímo neřeší; jsou to však doklady s osobními údaji, s nosičem dat (zobrazení obličeje,
b) Legislativa:
otisky prstů rukou, další bezpečnostní prvky)
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa TP
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Odevzdání neplatného CD přímo držitelem, nálezcem, jinou osobou.
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny V/5
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
MMK - oddělení občanskosprávní; V souladu s ust. §§ 30, 31 z. 329/1999 Sb.

50 Evidence potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 12 z. 328/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, rodné číslo, osobní stav.
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
změna osobního stavu, změna jména nebo příjmení osoby
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně S/1
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
Matriční úřad Karviná
j) Příjemci:
OS, oddělení občanskosprávní

51 Evidence prohlášení o určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§§ 776, 777, 778, 779 z. 89/2012 Sb., § 6 z. 301/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP, státní občanství
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
sepsání s rodiči dítěte při osobní návštěvě MMK
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinně dokumentace do spisovny KÚ, A/100.
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
v soualdu s ust. § 82 z. 301/2000 Sb.

52 Evidence propagačních materiálů
a) Právní titul:
písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
b) Legislativa:
128/2000 o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonický a e-mailový kontakt, IČO,
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
od žadatelů o poskytnutí propagačního materiálu
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu V/5
h) Účel zpracování:
potvrzení o poskytnutí propagačního materiálu města
i) Zpracovatelé:
Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, zaměstnanci KP
j) Příjemci:
Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, zaměstnanci KP

53 Evidence protokolů o prokázání totožnosti k podání žádostí o OP a CD
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
Stanovisko MV z metodického dne 27.04.2017 v Jihlavě.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa TP
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - omezení svéprávnosti
f) Zdroj osobních údajů:
podání občanem
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/20-OP; S/15-CD
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
MMK - oddělení občanskosprávní

54 Evidence protokolů o skončení platnosti CD
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 28 odst. 2, § 31 odst. 1 z. 329/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, omezení svéprávnosti vlastníka CD
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - omezení svéprávnosti
f) Zdroj osobních údajů:
z moci úřední; po oznámení občanem
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/1
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
POLTEL/IISSDE

55 Evidence protokolů o skončení platnosti OP

a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 11 odst. 2 z. 328/1999 Sb.
občané
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, svéprávnost vlastníka OP
ANO - omezení svéprávnosti
z moci úřední; po oznámení občanem
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/1
plnění právní povinnosti správce
MMK - oddělení občanskosprávní
POLTEL/IISSDE

56 Evidence přestupků dle zák. č. 250/2016 Sb.
a) Právní titul:
písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
zák. č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon, 251/2016 Sb., přestupky na úseku zdravotnictví, 65/2017 Sb.,
b) Legislativa:
tabákový zákon, 561/2004 Sb., školský zákon
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: § 109 zák. č. 250/2016 Sb. - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, IČ, výše pokuty,
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - údaje o trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob
f) Zdroj osobních údajů:
Podklady z Policie ČR, MPK, škol a jiných správních úřadů
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu V/5
Vedení přestupkového řízení - předvolání podezřelého, obviněného, zákonného zástupce, orgánu
h) Účel zpracování:
OSPOD, jednání a vydávání rozhodnutí
i) Zpracovatelé:
zaměstnanci OR, MMK
j) Příjemci:
v případě odvolání k přestupku - odvolací orgán KÚ MSK

57 Evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
Čl. I. Směrnice MV-108001-48/SC-2011 k z. 133/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, svéprávnost, zákaz
d) Kategorie osobních údajů:
pobytu
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - omezení svéprávnosti
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
předání lístků k archivaci; A/75
h) Účel zpracování:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK-ohlašovna
j) Příjemci:
MMK-ohlašovna

58 Evidence rušení trvalých pobytů
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 12 z. 133/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, doručovací adresa
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - omezení ve svéprávnosti
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
Listinné spisy jsou vedeny po dobu kalenářního roku a následně jsou předány do spisovny; V/5
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK ohlašovna
j) Příjemci:
AISEO; dle ust. § 12 z. 133/2000 Sb.

59 Evidence sestav žádostí o vydání eOP a eCD + expediční protokoly vyhotovených eOP a eCD
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
Směrnice MV/108001-48/SC/2011 ve znění Směrnice č. 1 MV/1802-28/SC/2016; § 17b odst. 5 z.
b) Legislativa:
328/1999 Sb.; § 30 odst. 6 z. 329/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP nebo CD; číslo telefonu a email, pokud občan poskytne
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
podání žádosti o eOP nebo eCD prostřednictvím CDBP
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/5
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
v souladu s legislativou

60 Evidence stanovení data úmrtí soudem

a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 22 odst. 3 z. 301/2000 Sb.
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, adresa posledního TP
NE
list o prohlídce zemřelého
Po dobu kalendářního roku, případně po této lhůtě, a to do doby vyřízení soudem; následně předání
listinné dokumentace-sbírky listin do spisovny KÚ, A/75
c) plnění právní povinnosti správce
Matriční úřad Karviná+GEOVAP
Okresní soud Karviná

61 Evidence tiskopisů matričních dokladů na úseku matrik
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 2a, odst. 4) vyhl. 207/2001 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, osobní stav, státní občanství, adresa TP
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
program MATRIKA, GEOVAP
g) Doba zpracování:
§ 23 odst. 1 z. 301/2000 Sb.; následně A/100, A/75
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
Matriční úřad Karviná
j) Příjemci:
Matriční úřad Karviná

62 Evidence údajů v rámci centra Business Gate
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, vzdělání, adresa, telefon, e-mail, zaměstnání a název firmy, podpis
e) Citlivé osobní údaje:
NEžádosti žadatelů - klientů BG – např. registrační formulář, „docházková kniha“, prezenční listiny, zápisy z
f) Zdroj osobních údajů:
jednání, fotodokumentace, kamerový záznam
g) Doba zpracování:
na žádost klienta budou údaje skartovány, dle Skartačního řádu: V10 – 88.1
Registrační formuláře pro nové členy (klienty BG), evidence docházky a pohybu na budově (např.:
h) Účel zpracování:
statistika pro poskyt. dotace na rekontroukci objektu)
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
poskyt. dotace

63 Evidence vedených správních řízení SSÚ
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
13/1997 Sb., a 361/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení žadatele a kontakt, datum narození, adresa, IČ, výše pokuty, místo inv. akce (dle ulice,
d) Kategorie osobních údajů:
katastru, čp., nebo p.č.), číslo jednací
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
žádosti žadatelů a námi vydaná rozhodnutí
min. 5 let, následně dle Skartačního řádu (předání listinné dokumentace do spisovny – S5 – 280.10,
g) Doba zpracování:
280.8, 280.4 a A10 – 280.16.1)
h) Účel zpracování:
Evidence vedených správních řízení - jednotlivě vydaná rozhodnutí, protokoly z kontrol
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
KU MSK, externí právnici v případě odvolání, úřad ombudsmana

64 Evidence vydaných OP bez strojově čitelných údajů
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§§ 24a, 24b, 24c z. 328/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/20
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
POLTEL/IISSDE

65 Evidence vydaných potvrzení ke změně trvalého pobytu
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 10 odst. 7 z. 133/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa TP
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
přihlášení osoby k trvalému pobytu
g) Doba zpracování:
po dobu kalendářního roku; následně S/1
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK-oddělení občanskosprávní-ohlašovna
j) Příjemci:
žadatel o změnu TP

66 Evidence vydaných potvrzení o OP
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 9 z. 328/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Na základě oznámení držitele OP
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/5.
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
MMK - oddělení občanskosprávní

67 Evidence vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 12 z. 328/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Na základě oznámení držitele OP
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/5
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
MMK - oddělení občanskosprávní

68 Evidence vydaných průkazů oprávnění řidičů taxislužby dle zákona 111/1994 Sb.
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
zák. č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě (§ 21c)
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení žadatele a kontakt, datum narození/rodné číslo, adresa (a dále: průkaz vydán na období
d) Kategorie osobních údajů: od-do, číslo průkazu, kdy byl průkaz vrácen, částka správního poplatku, kdy jej zaplatil a číslo
pokladního příjmového dokladu)
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
žádosti žadatelů a námi vydaná rozhodnutí/průkazy
min. 5 let (platnost průkazu) následně dle Skartačního řádu (předání listinné dokumentace do spisovny –
g) Doba zpracování:
S5 – 277.3.3)
h) Účel zpracování:
vedení přehledné databáze žadatelů, kterým byl vydán průkaz taxi - vedených spr. řízení
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

69 Evidence vydaných voličských průkazů
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 8 odst. 2 prováděcí Vyhlášky MV č. 233/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručení, omezení
d) Kategorie osobních údajů:
svéprávnosti
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - omezení svéprávnosti
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny, V/5
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK-oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
žadatel o voličský průkaz

70 Evidence vyhotovených CD, zaslaných ZÚ v cizině
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
z. 329/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, název ZÚ ČR v cizině
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
podání žádostí občany v cizině
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/15.
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
MMK - oddělení občanskosprávní

71 Evidence výpisů z informačního systému EO
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 8 z. 133/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, omezení způsobilosti, opatrovník, adresa TP,
d) Kategorie osobních údajů:
doručovací adresa
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - omezení způsobilosti
f) Zdroj osobních údajů:
AISEO
g) Doba zpracování:
po dobu kalendářního roku; následně předání listiné dokumentace do spisovny; V/10
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK-ohlašovna
j) Příjemci:
žadatel

72 Evidence výpisů z ISECD
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 30a z. 329/1999 Sb.
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
NE
podání žádostí občanem
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/5
plnění právní povinnosti správce
MMK - oddělení občanskosprávní
žadatel v souladu s legislativou

73 Evidence výpisů z ISECD
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 30a z. 329/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, a to dle konkrétního požadavku
d) Kategorie osobních údajů:
držitele CD
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
podání žádosti občanem
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/5
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
žadatel, v souladu s legislativou

74 Evidence výpisů z ISEOP
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 18a z. 328/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,adresu místa
d) Kategorie osobních údajů:
trvalého pobytu,rozsah požadovaných údajů, podpis, údaje zmocněnce na plné moci
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
podání žádosti občanem
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/5
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
žádný
j) Příjemci:
žadatel, v souladu s legislativou

75 Evidence zákazů pobytů
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 3 písm. j) z. 133/2000 Sb.
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP
NE
oznámení okresních soudů
po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny V/5
c) plnění právní povinnosti správce
MMK- ohlašovna
AISEO

76 Evidence zapůjčených spisů soudům a PČR
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 8 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, rok narození
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
po vrácení spisů údaj vymazán
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení přestupkové
j) Příjemci:
Soudy a Policie ČR

77 Evidence záznamu o odevzdání CD
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
Stanovisko MV z metodického dne 27.4.2017 v Jihlavě; zápis z videokonference MV s KÚ ze dne
b) Legislativa:
28.11.2016. v souladu s ust. §§ 29, 30, 31 z. 329/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa trvalého bydliště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
odevzdání platného CD držitelem dokladu ke zneplatnění
g) Doba zpracování:
Po dobu kalendářního roku; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/1
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
v souladu s ust. §§ 30, 31 z. 329/1999 Sb.

78 Evidence zemědělského podnikatel (EZP)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
252/1997 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Identifikační a adresní údaje
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OS, oddělení živnostenské
g) Doba zpracování:
dokumenty obsahující OÚ jsou skartovány dle Spisového a skartačního řádu MMK
h) Účel zpracování:
zápis do Evidence zemědělského podnikatele
i) Zpracovatelé:
Ministerstvo zemědělství
j) Příjemci:
Ministerstvo zemědělství

79 Evidence zemědělského podnikatele
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
zákon 252/1997 Sb., o zemědělství
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
Dle Spisového a skartačního řádu MMK
h) Účel zpracování:
přehled o počtu nově zaregistrovaných zemědělských podnikatelů
i) Zpracovatelé:
Ministerstvo zemědělství
j) Příjemci:
Ministerstvo zemědělství

80 Evidence změnových souborů
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
Směrnice MV-108001-48/SC-2011
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
soubory MV ČR
g) Doba zpracování:
po dobu kalendářního roku; následně S/1
h) Účel zpracování:
c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK - ohlašovna
j) Příjemci:
údaje nejsou dále předávány

81 Evidence žadatelů o poskytnutí dotace na podporu kulturních aktivit, ad.
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 128/2000 Sb., o obcích, 320/2001 Sb., o finanční
b) Legislativa:
kontrole
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefon
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
formulář žádosti o dotaci
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu A/10
h) Účel zpracování:
zpracování žádosti, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy, kontrola
i) Zpracovatelé:
Marcela Hübnerová, Ivana Polášková
j) Příjemci:
žádný

82 Evidence žadatelů o poskytnutí dotace z rozpočtu města na sportovní činnost
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 128/2000 Sb., o obcích, 320/2001 Sb., o finanční
b) Legislativa:
kontrole
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
formulář žádosti o dotaci
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu A/10
h) Účel zpracování:
zpracování žádosti, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy, kontrola
i) Zpracovatelé:
Marcela Hübnerová, Ivana Polášková
j) Příjemci:
žádný

83 Evidence žadatelů o příspěvek na individuální bytovou výstavbu dle zásad
a) Právní titul:
písm. b) pro účely splnění smlouvy
b) Legislativa:
Zásady pro poskyt. IBV
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení žadatele, adresa, částka, katastr, čp., nebo p.č., poznámka, žádost v roce, vyplaceno v
d) Kategorie osobních údajů:
roce
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
Evidence žadatelů o příspěvek na invid. bytovou výstavbu dle žádostí žadatelů
g) Doba zpracování:
min. 10 let, následně dle Skartačního řádu (sp.zn.: 88.1, sk.zn./lh.: V/10)
h) Účel zpracování:
vedení přehledné databáze žadatelů, kterým byl / nebyl poskytnut příspěvek
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

84 Evidence – seznamy vyřazených žádostí o vydání OP pro uložení k archivaci
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
Spisový a skartační řád
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
evidenční karty vydaných OP
g) Doba zpracování:
Po dobu zpracování seznamu; následně předání listinné dokumentace do spisovny S/20
h) Účel zpracování:
plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
MMK – oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
MMK - spisovna

85 Evidenční listy členů ZM

a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
zákon o obcích
občané
jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, trvalý pobyt, číslo telefonu, e-mail,
d) Kategorie osobních údajů:
povolání, adresa zaměstnavatele, č. telefonu do zaměstnání, politická příslušnost
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Vyplněné evidenčí listy.
g) Doba zpracování:
V souladu se spisovým řádnem, vždy po ukončení volebního období.
h) Účel zpracování:
evidenční
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
zaměstnanci MMK, veřejnost na www.karvina.cz

86 Evidenční listy předsedů a členů komisí RM a výborů ZM
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
zákon o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, trvalý pobyt, číslo telefonu, e-mail,
d) Kategorie osobních údajů:
povolání, adresa zaměstnavatele, č. telefonu do zaměstnání, politická příslušnost
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
vyplněné Evideční listy
g) Doba zpracování:
po uplynutí volebního období, v souladu se spisovým a skartačním řádem
h) Účel zpracování:
evidenční
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
zaměstnanci OKP, MMK

87 FluxPam5 - Komise rady a výbory ZM
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předpisy týkající se sociálního a zdravotního pojištění a daně z
b) Legislativa:
příjmů fyzických osob
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, titul, osobní číslo, název komise, měsíc zúčtování plnění, rodné číslo, rodné příjmení,
d) Kategorie osobních údajů: datum a místo narození, státní příslušnost, trvalé bydliště, zdravotní pojišťovna, číslo bankovního účtu,
pohlaví + státní příslušnost (generuje program)
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OLZ
g) Doba zpracování:
v souladu se skartačním řádem a plánem (120.3, S10) PRODLOUŽIT VE SPIS. ŘÁDU Z S5 NA S10
h) Účel zpracování:
poskytnutí peněžitého plnění členům komisí rady a výborů ZM včetně odvodů daní a pojistného
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
statutární město Karviná, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad

88 FluxPam5 - Svědečné
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 79 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, předpisy týkající se sociálního a
b) Legislativa:
zdravotního pojištění a daně z příjmů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, titul, osobní číslo, datum svědectví, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost,
d) Kategorie osobních údajů:
trvalé bydliště, zdravotní pojišťovna, pohlaví + státní příslušnost (generuje program)
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - příslušnost státní, pohlaví
f) Zdroj osobních údajů:
žádost o proplacení svědečného
g) Doba zpracování:
v souladu se skartačním řádem a plánem (121.9, 121.13 - vše S10)
proplácení tzv. svědečného - náhrady ušlého výdělku dle § 79 správního řádu včetně odvodů daní a
h) Účel zpracování:
pojistného
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
ČSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad

89 FluxPam5 - Volební komise
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
zákon o obcích, předpisy týkající se voleb a daně z příjmů fyzických osob
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, titul, osobní číslo, číslo komise, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, trvalé
d) Kategorie osobních údajů: bydliště, začátek a konec členství ve volební komisi, funkce v komisi,číslo bankovního účtu, typ zdanění,
pohlaví + státní příslušnost (generuje program)
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - státní příslušnost, pohlaví
f) Zdroj osobních údajů:
OLZ
g) Doba zpracování:
v souladu se skartačním řádem a plánem (121.9, 121.13 - vše S10)

h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

90 Forenzní značení - REFIZ
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

91 Forms - Usnesní RM/ZM
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

poskytnutí odměn členům volebních komisí včetně odvodů daní
není

písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
§ 2 f) zákona 553/1991 Sb.
občané
osobní identifikační údaje, včetně identifikace registrovaného majetku
NE
MP
Skartace a výmaz digitálního záznamu na základě žádosti subjektu
Plnění úkolů prevence kriminality v obci
orgány činné v trestním řízení

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon o obcích
občané
jméno, příjmení, datum narození, bydliště
ANO podkladové materiály pro jednání orgánů obce
101.2.1, 101.2., A-10
identifikace subjektu v rámci rozhodování orgánů obce
není

92 Fotoarchiv
a) Právní titul:

písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
§ 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o
b) Legislativa:
činnosti obce
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: fotografie osob
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
fotografie pořízené zaměstnancem OO
g) Doba zpracování:
není stanovena s ohledem na účel zpracování
h) Účel zpracování:
novinářské a propagační účely
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
veřejnost

93 fotosoutez@karvina.cz
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:

f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

94 Hlášení závad T-MAPY
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:

písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (samostatná působnost) a zák. č. 101/2000 Sb.
občané
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, email, telefon, datum narození
NEEmail Fotosoutěž Historie města v objektivu – město očima obyvatel a následně email pracovníka OSP
OR MMK
Sp a sk. Znak 88.1 – V/10
realizace projektu - vedení spisu projektu „Slezské pohraničí – společná historie měst Havířov,
Jastrzębie-Zdrój, Karviná.
zaměstnanci OR OSP

písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
neukládá
občané
e-mail, jméno a příjmení
NE
dle skartačního řádu
pro vyřizování žádostí a podnětů občanů

i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

95 Hornická činnost
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:

g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

Ing. Michal Guziurek, Ph.D., Mgr. Michal Reczek, Věra Hapková, Martina Klusová, Iveta Poláchová,
Andrea Szákal, Lukáš Nivnický, Bc. Lumír Zabder, Ing. Martin Rebro, Pavel Gajdzik, Bc. Tomáš Trampler
viz výše

písm. c) plnění právní povinnosti správce
dle § 18 zákona č. 61/1988 Sb. a dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.
občané
jméno, příjmení resp. název firmy, IČO, sídlo nebo adresa, podpis, jména zastupujících, atd.
NEžádost subjektů působ. v hornictví
několik let (dokud bude vydáno rozhodnutí OBÚ nebo ČBÚ), následně dle Skartačního řádu (předání
listinné dokumentace do spisovny – A10 – 250.10.1 nebo V10- 250.10.5)
vedení řízení o povolování hornické činnosti
Obvodní báňský úřad, Český báňský úřad, Krajský úřad MSK, externí dodavatelé (posudky)

96 Informační systém digitálních tachografů (ISDT)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
z. č. 361/2000 Sb., z. č. 56/2001 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu MMK
h) Účel zpracování:
zápis do ISDT
i) Zpracovatelé:
Státní tiskárna cenin
j) Příjemci:
není

97 Jednotný IS práce a sociálních věcí (OKnouze/OKslužby)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
108/2006 Sb., 111/2006 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
f) Zdroj osobních údajů:
OSV
g) Doba zpracování:
551,1 S/5
h) Účel zpracování:
zajištění výkonu komplexní sociální práce
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
odvolácí orgán, MPSV

98 Jednotný registrační formulář (JRF)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Identifikační a adresní údaje
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OS, oddělení živnostenské
g) Doba zpracování:
dokumenty obsahující OÚ jsou skartovány dle Spisového a skartačního řádu MMK
h) Účel zpracování:
zápis do Informačního systému Registru živnostenského podnikání
i) Zpracovatelé:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
j) Příjemci:
Informační systém Registru živnostenského podnikání

99 Jídelní kupony
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. b) pro účely splnění smlouvy
Smlouva s ÚP Karviná
občané
jméno, příjemní
ANO -

vedení seznamu pracovníků DVS pro účely vydávání jídelních kupónů

100 Kandidátní listiny kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
491/2001
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, pohlaví, povolání, podpis
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
kandidátní listiny a jejich přílohy předané zmocněnci politických stran
dle Spisového řádu MMK- 626.1 A/10, skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícícho
g) Doba zpracování:
po vyhlášení výsledku voleb
registrace kandidátních listin kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí Karviná, Dětmarovice, Patrovice
h) Účel zpracování:
u Karvné, Stonava
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
ČSÚ

101 Katastr nemovitostí (soubor popisných informací)
a) Právní titul:
písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
Vyhláška č.162/2001 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru
b) Legislativa:
nemovitostí České republiky.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, RČ oprávněných subjektů
e) Citlivé osobní údaje:
NEnejsou
f) Zdroj osobních údajů:
externí - poskytovatel Katastrální pracoviště Karviná
g) Doba zpracování:
původní údaje jsou importem přemazány, jsou ukládány pouze aktuální údaje
h) Účel zpracování:
identifikace vlastníků nemovitostí
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

102 Kofax Express
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
-občané
Identifikační a adresní údaje
NE
OS, oddělení živnostenské
není
zápis do evidence trvale platných dokumentů
uživatelé IS RŽP
Informační systém Registru živnostenského podnikání

103 Konkurzní řízení ve školství
a) Právní titul:
písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
§ 166 odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 102, odst. 2 písm. b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, §
b) Legislativa:
3 písm. d), § 4, odst. 4 vyhlášky MŠMT 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail, údaje o dosaženém vzdělání, lékařské
d) Kategorie osobních údajů:
potvrzení, čestná prohlášení, výpis z rejstříku trestů
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - výpis z trestního rejstříku
f) Zdroj osobních údajů:
účastníci konkurzního řízení
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu
h) Účel zpracování:
konkurzní řízení
i) Zpracovatelé:
Naděžda Komínková, Ing. Helena Baronová, OR, MMK
j) Příjemci:
členové Rady města Karviné (pouze jméno), členové konkurzní komise

104 Konrola psů - MPK
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:

písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
zák. č. 553/1991 Sb.
občané
viz § 12 zák. č. 553/1991 Sb. - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby
NE
MPK
vyřazením 3 roky
OZV SMK

i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

oprávněná úřední osoba - zaměstnanci MPK
MPK pro plnění úkolů dle zák. č. 553/1991 Sb., osoby vystupující v daňových řízeních viz zák. č.
280/2009 Sb., zaměstnanci OKS a OE MMK

105 Kontrolní činnost ve věci taxislužby včetně údajů o uložených pokutách
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
Protokoly z kontrol dle zák. č. 255/2012 Sb. ve vztahu k zákonu 111/1994 Sb. nebo OZV č. 5/2013 a
b) Legislativa:
jednoduchý přehled udělených pokut (pouze u zákona 111/1994 sb., porušení OZV řeší Odbor správní)
je také veden v sešitě.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
kontrolované osoby řidič a/nebo dopravce: jméno, příjmení/název dopravce, datum narození, IČO,
d) Kategorie osobních údajů: adresa-trvalý pobyt/sídlo, doklad totožnosti, identifikace vozidla, taxametru a živnostenského oprávnění,
průkaz taxislužby č./osvědčení obce č., informace o uzavřené pracovní smlouvě (smlouva, DPČ, DPP)
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
kontrolní protokol a souhrn informací o uložených pokutách v sešitové evidenci
maximálně jeden rok, následně dle Skartačního řádu (předání listinné dokumentace do spisovny – V-5 g) Doba zpracování:
67.3 u přestupků;
h) Účel zpracování:
vedení správních řízení
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
krajský úřad, externí právnici v případě odvolání, úřad ombudsmana

106 Krizové řízení
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů b) Legislativa:
nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum narození, telefonní číslo soukromé i pracovní,
d) Kategorie osobních údajů: e-mailová adresa, název subjektu, IČO, sídlo nebo adresa, podpis, jména zastupujících, fotografický,
video nebo audio záznam
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
subjekty působící ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná
Způsob skartace dle Spisového řádu a Směrnice pro manipulaci se zvláštními skutečnostmi. Doba
g) Doba zpracování:
skartace 5 let.
Dokumentace pro přípravu a řešení krizových situací a mimořádných událostí ve správním obvodu ORP
h) Účel zpracování:
Karviná
i) Zpracovatelé:
Aleš Lojkásek
j) Příjemci:
členové KŠ ORP Karviná, členové Povodňové komise ORP Karviná

107 Kronika města
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:

i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
zákona 132/2006 Sb.,
občané
jméno, příjmení, funkce
NE
statistické podklady z MMK, od firem, kulturních a sportovních institucí, škol, databáze ČSÚ, média
dle skartačního řádu A/10
podchycení kulturně-společenských událostí města
Mgr. Radim Kravčík, Marika Godorová, Marika Palová, Dagmar Dlouhá, Michaela Davidová, Irena
Tlolková, PhDr. Alexandra Rebrová
všichni občané

108 Kukátko (Cwn ISZR Viewer)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
111/2009 Sb., o základních registrech veřejné správy
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, číslo strojově čitelného dokladu, IdDS
e) Citlivé osobní údaje:
NEnejsou
f) Zdroj osobních údajů:
Základní registry veřejné správy
g) Doba zpracování:
získané údaje jsou použity v rámci řízení v konkrétní agendě a skartace již probíhá v rámci této agendy
h) Účel zpracování:
ztotožnění fyzické osoby dle základního registru obyvatel
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

109 LHK SSL
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

110 Matrika
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:

e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 289/1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail,
NE
odbor stavební a životního prostředí
dle platného spisového řádu
postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku myslivosti
ÚHUL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
fyzické osoby, právnické osoby

písm. c) plnění právní povinnosti správce
301/2000 Sb.
občané
jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství
ANO - jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, změna
pohlaví, osvojení
OS, matrika
narození A-100, uzavření manželství A-75, úmrtí A-75
zápisy matričních událostí - narození, uzavření manželství, úmrtí
Matriční úřad Karviná
Matriční úřad Karviná

111 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) - MPK
a) Právní titul:
písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
b) Legislativa:
§ 24 b) zákona 553/1991 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Vizuální identifikace, osobní identifikační údaje
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
Skartace a výmaz digitálního záznamu po 3 letech
h) Účel zpracování:
Plnění úkolů při ochraně osob a majetku
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
Orgány činné v trestním řízení

112 Městský mobiliář
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
občané
jméno, příjemní, tel. kontakt, adresa, e-mail
ANO -

zpracování a vyřizování žádostí občanů
TSK

113 Moje Karviná a Mobilní rozhlas
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID mobilního zařízení
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
klienti
g) Doba zpracování:
osobní údaje jsou po odebrání souhlasu ihned smazány
h) Účel zpracování:
poskytování informací formou SMS a e-mailových zpráv
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
telefonní operátor při odesílání zprávy formou SMS

114 MS Exchange
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:

g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
není
občané
mohou se vyskytovat různé kategorie osobních údajů, které jsou zasílány prostřednictvím mailu
ANO - mohou se vyskytovat různé kategorie citlivých údajů v rámci zaslaných dokumentů zaměstnanci
všichni zaměstnanci
dokumenty jsou průběžně skartovány zaměstnanci, v případě zrušení uživatelského účtu je celý obsah
e-mailové schránky smazán
výměna dokumentů prostřednictvím datových zpráv
není
adresát datové zprávy

115 MyCall
a) Právní titul:

písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
Zákon 553/1991 Sb. v aktuálním znění, § 24b, ods. 1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro
plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z
b) Legislativa:
míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo
úkonu.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, adresa
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - Jméno, příjmení, datum narození, adresa korespondenta
f) Zdroj osobních údajů:
telefonní linky MPK, rádiová síť MPK
Automatické odmazávání nejstrarčích záznamů dle kapacity úložiště. Záznam uložen ne déle než 3 roky
(Zák. 553/1991 Sb, § 24a , ods. 3. Obecní policie nejméně jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li osobní
g) Doba zpracování:
údaje zpracovávané podle odstavce 1 potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nebo zvláštního
zákona. Zjistí-li, že tyto údaje nejsou potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona,
provede bez zbytečného odkladu jejich likvidaci.).
h) Účel zpracování:
Plnění úkolů obecní policie
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
Vlastní pravomoc MP, kompetentní orgány státní spúrávy a samosprávy.

116 Myslivecké a rybářské průkazy
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
b) Legislativa:
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Odbor stavební a životního prostředí
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
vydání rybářského lístku a loveckého lístku
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

117 Nemovitý majetek
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

118 Odtahy vozidel
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
128/2000 Sb., 40/1964 Sb., 344/1992 Sb., 265/1992 Sb., 563/1991 Sb.,89/2012 Sb., 256/2013 Sb.
občané
jměno, příjmení, adresa, rodné číslo
NE
OSM + externí (katastr nemovitostí)
program Cityware,listinná podoba, sk. A/10, S/5
vedení evidence emovitého majetku
MMK, katastrální úřad

písm. c) plnění právní povinnosti správce
361/2000 Sb., § 27 odst. 5 a § 45 odst. 4
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště
NE

g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

119 oe.platby@karvina.cz
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:

g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

120 oe.příjmy@karviná.cz
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:

g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

121 Okrskáři MPK
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:

h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

údaje jsou součástí evidence poplatků, peněžních plnění, lhůty podle zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, a
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
listinná evidence odtažených vozidel
oprávněna osoba - úsek ekonomický MPK
zaměstnanci MPK, orgány veřejné správy

písm. c) plnění právní povinnosti správce
563/1991 Sb.
občané
Může obsahovat jméno, příjmení případně další údaje
NE
po zaúčtování je mail smazán, zůastává akorát uložený soubor na M:, který je následně po ukončení
období také smazán. Doklad v papírové podobě je uložen u účetního dokladu, kdy skartační doba
účetních dokladů je 10 let
pro zaúčtování úhrad hrazených složenkou občanům (např. přeplatky)
zakryptovaný soubor zasílá pošta, následně je stažen a uložen do souboru na oddělení účtárny, dále
pošta zasílá v papírové podobě - to sje přiloženo k účetnímu dokladu
účetní, v papírové podobě potom kontrolní orgány, interní auditor, zastupitelé a pod.

písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
občané
Může obsahovat jméno, příjmení, případně další údaje
NE
po zaúčtování je mail smazán, zůstává akorát uložený soubor na M:, který je následně po ukončení
období také smazán, v papírové podobě je přidán k účetnímu dokladu a skartační lhůta je 10 let
pro zaúčtování příjmů hrazených přes poštu
zakryptovaný soubor zasílá pošta, následně je stažen a uložen do souboru na oddělení účtárny
účetní

písm. c) plnění právní povinnosti správce
Zákon č. 552/1991 Sb., o obecní policii
občané
Dle § 12, odst. 1, 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
NE
MPK
Dle § 24a, odst. 3) zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zpracování osobních údajů pro potřebu plnění úkolů strážníků dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
nebo zvláštního zákona
Okrskáři a strážníci Úseku prevence kriminality MPK
Strážníci MPK a orgány veřejné moci

122 Opatrovnictví ve správním řízení
a) Právní titul:
písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
b) Legislativa:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Identifikační a adresní údaje.
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - Bezúhonnost
f) Zdroj osobních údajů:
Vedení správního řízení,kdy účastník řízení zastoupen opatrovníkem
g) Doba zpracování:
Dle Spisového a skartačního řádu MMK
h) Účel zpracování:
písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
i) Zpracovatelé:
Odbor správní
j) Příjemci:
Účastníci řízení

123 Oracle 11g
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
občané
všechny kategorie osobních údajů vedení v informačních systémech MMK

e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

ANO - mohou se vyskytovat v souvislosti s provozem informačních systémů MMK
provozované aplikace / všechny odbory MMK
v rámci provozu jednotlivých informačních systémů
provoz informačních systémů MMK
není
uživatelé informačních systémů MMK

124 Oznámení o konání veřejnosti přístupného podniku
a) Právní titul:
písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
b) Legislativa:
OZV č. 8/2016, o podmínkách konání veřejnosti přístupného podniku
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
od pořadatelů veřejnostipřístupných akcí dle formuláře
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu V/5
h) Účel zpracování:
na základě plnění oznamovací povinnosti pořadatelů akcí a s cílem operativního řešení
i) Zpracovatelé:
Dagmar Dlouhá, Lenka Krotká, OR, MMK
j) Příjemci:
MPK, Policie ČR

125 Památky
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum narození
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OSŽP
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku státní památkové péče
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

126 Parkovací karty
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
občané
jméno, příjemní, adresa, tel. kontakt, e-mail
ANO -

vyřizování a vydávání parkovacích karet žadatelům

127 Petice
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
b) Legislativa:
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
c) Kategorie subjektů údajů: občané
informace o třetích osobách, jméno, příjmení, titul, adresa, email, biometrické údaje, údaje o zdravotním
d) Kategorie osobních údajů:
stavu, údaje o majetkových poměrech
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
dle Spisového řádu (A10)
h) Účel zpracování:
vyřizování podání splňující náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
i) Zpracovatelé:
odbory MMK, MPK, Rada města Karviné, Zastupitelstvo města Karviné
j) Příjemci:
petent, třetí osoby, veřejnost při projednání na zastupitelstvu

128 Petice u voleb
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
Zákon č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
občané
jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis
NE

f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

dle Spisového řádu MMK- A/10, skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícícho po
vyhlášení výsledku voleb
podpora volební strany

129 Podklady pro tvorbu kalendáře akcí a tištěného Kalendária
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
128/2000 Sb., o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
informace od pořadatelů akcí zahrnující kontaktní údaje
g) Doba zpracování:
podklady dle skartačního řádu V/5
h) Účel zpracování:
uvedení kontaktních údajů u jednotlivých akcí v kalendáriu akcí
i) Zpracovatelé:
Dagmar Dlouhá, Lenka Krotká, OR, MMK
j) Příjemci:
všichni občané

130 POLTEL / IISSDE
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:

e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
168/1999 Sb., 101/2000 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 133/2000 Sb.
občané
jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství
ANO - jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní
občanství
OS
prostřednictvím AISEO; úmrtím osoby
žádosti o vyhotovení OP a CD, trvalý pobyt
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

131 Pořádání akcí pro děti a dorost
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
Název právnické osoby, IČO, DIČ, sídlo, identifikace zastupujících osob, jméno a příjmení fyzické osoby,
d) Kategorie osobních údajů:
datum narození, případně rodné číslo / třída ZŠ, adresa, titul, telef., mail, podpis
e) Citlivé osobní údaje:
NEinformace od veřejnosti - při pořádání akcí (např. dopravní soutěž na dětském dopr. hřišti, výtvarná
f) Zdroj osobních údajů:
soutěž, fotografická či jiná soutěž v rámci projektu, Na in-line po Karviné, aj.) včetně pořizování
fotodokumentace z těchto akcí
g) Doba zpracování:
dle Skartačního řádu (např. BESIP 276.11, V/5; Celoměstské akce 74.4, V/5)
h) Účel zpracování:
pořádání akcí pro dorost a děti, veřejnost
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

132 Potvrzení doby zaměstnání, výdělků
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodná příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, platy
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
žadatelé o potvrzení, OSSZ, ČSSZ
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu
h) Účel zpracování:
vystavení potvrzení o době zaměstnání a výdělcích ve školství
i) Zpracovatelé:
Naděžda Komínková, Ing. Helena Baronová, OR, MMK
j) Příjemci:
žadatel o potvrzení, OSSZ, ČSSZ

133 Povolení k parkování dle Nařízení 4/2017 a Zásad 6/2017
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
předpisy obce - Nařízení 4/2017 a Zásad 6/2017
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, RZ vozidla, podpis, identifikace PO, jejího zástupce, adresa, IČO, DIČ, aj.

e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

NEpísemná žádost žadatele-pouze instituce, fyzické osoby bez písemné žádosti na základě předloženého
OP
dle Skart. řádu S1 – 87.1; 1 rok u žádostí, papírová evidence v sešitě i deset let
vedení evidence o vydaných povolní k parkování a vedení řízení v této věci

134 Povolení k užívání VP k umístění a odpálení zábavné pyrotechniky
a) Právní titul:
písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
b) Legislativa:
zákon 128/2000 Sb., o obcích; OZV 8/2017 o čistotě a veřejném pořádku
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, kontaktní údaje (tel., e-mail)
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
žádost o užívání VP k umístění a odpálení pyrotechnických výrobků
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu S/5
h) Účel zpracování:
vydání povolení k užívání VP k umístění a odpálení pyrotechnických výrobků
i) Zpracovatelé:
Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, OR, MMK
j) Příjemci:
OE MMK, MPK

135 Privatizace bytů
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

136 Projekty PK - MPK
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

137 projekty@karvina.cz
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:

h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. b) pro účely splnění smlouvy
128/2000 Sb., 256/2013 Sb., 89/2012 Sb., 72/1994 Sb.,
občané
jméno, příjmení, adresa, rodné číslo
NE
OM, oddělení bytové
listinná podoba, 10 let, sk,.A
uzavření kupní smlouvy
Katastrální úřad

písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
§ 2 f) zákona 553/1991 Sb.
občané
osobní identifikační údaje
NE
Skartace a výmaz digitálního záznamu po třech letech
Plnění úkolů prevence kriminality v obci
Poskytovatelé dotačních titulů a jejich kontrolní orgány

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zák. 128/2000 Sb., + projektové řízení – metodiky poskyt. dotací, zákon o VZ, aj.
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, IČ, DIČ, sídlo PO, aj.
NESYS projekty email – projekty@karvina.cz - maily došlé a odchozí z této adresy
min. 20 let dle Skart. řádu - Sp a sk. Znak 88.1 – V/10 (realizace projektu + udržitelnost)
Informace stavu projektových žádostí, projektech v udržitelnosti, projektech v administraci, aj. - Vedení
spisu jednotlivých projektu / projektových žádostí
-

138 Protokol o zkouškách řidičů
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
vyhl. 167/2002 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení a datum narození
e) Citlivé osobní údaje:
NEjméno, příjmení, datum narození
f) Zdroj osobních údajů:
žádost o řidičské oprávnění

g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

dle skartačního řádu MMK
evidenční doklad o provedených zkouškách
není
není

139 Provoz ukončen - Děti mimo základní evidenci
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 359/1999 Sb, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice MPSV
b) Legislativa:
č. 2013/26780-21
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, data narození, rodné čísla, adresa trvalého i faktického bydliště, trelefonní kontakt
ANO - zdravotní stav, ošetřující lékaři, výkon trestu odnětí svobody, ekonomická a sociální situace,
e) Citlivé osobní údaje:
tělesný a duševní vývoj dítěte, vzdělávávní dítěte
f) Zdroj osobních údajů:
OSPOD
g) Doba zpracování:
555/2/3 V/15
h) Účel zpracování:
výkon sociálně-právní ochrany dětí
i) Zpracovatelé:
referent OSPOD
zaměstnanci OSPOD, PČR, MP, Úřad státního zastupitelství, soudy ČR, PaMS, Krajský úřad
j) Příjemci:
Moravskoslezského kraje, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem SPOD, ÚP

140 Přestupky - dopravněsprávní
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
200/1990 Sb., 250/2016 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: viz § 109 zák.č. 250/2016 Sb.
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OS - oddělení dopravněsprávní
g) Doba zpracování:
vyřazením, 5 let
h) Účel zpracování:
přestupkové řízení
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

141 Přestupky - Komise k projednávání přestupků
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
200/1990 Sb., 250/2016 Sb., 251/2016 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: osobní identifikační údaje, údaje o přestupkových řízeních (viz § 109 zák.č. 250/2016 Sb.)
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OS - oddělení přestupkové
g) Doba zpracování:
vyřazením, 5 let (V/5)
h) Účel zpracování:
přestupkové řízení
i) Zpracovatelé:
VITA Software
j) Příjemci:
odvolací orgány, policie, soudy, MV ČR ( ve věci státního občanství)

142 Přestupky - městská policie - MPK
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
553/1991 Sb., 200/1990 Sb., 250/2016 Sb., 251/2016 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: viz § 12 zák. č. 553/1991 Sb. - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
MPK
g) Doba zpracování:
vyřazením 3 roky
h) Účel zpracování:
přestupkové řízení
i) Zpracovatelé:
oprávněná úřední osoba - zaměstnanci MPK
j) Příjemci:
Zaměstnanci MPK; orgány veřejné správy; odvolací orgány

143 Přestupky - stavební a životního prostředí
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OSŽP

g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

dle platného spisového řádu
přestupkové řízení
není
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

144 Registr evidence nemovitostí
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 1 odst. 2 a § 55 odst. 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa vlastníka nemovitosti
e) Citlivé osobní údaje:
NEnejsou
f) Zdroj osobních údajů:
externí - import z katastru nemovitostí
g) Doba zpracování:
jsou zpracovávány pouze aktuální údaje posledního importu, předešlý import je automaticky skartován
h) Účel zpracování:
identifikace vlastníků nemovitostí
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

145 Registr nemovitostí T-MAPY
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 1 odst. 2 a § 55 odst. 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, RČ oprávněných subjektů
e) Citlivé osobní údaje:
NEnejsou
f) Zdroj osobních údajů:
externí - poskytovatel Katastrální pracoviště Karviná
g) Doba zpracování:
původní údaje jsou importem přemazány, jsou ukládány pouze údaje z importního souboru VFK
h) Účel zpracování:
identifikace vlastníků nemovitostí
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

146 Registr obyvatel (ROB)
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

147 Registr psů
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
128/2000 Sb., 133/2000 Sb.
občané
referenční údaje ZROB
NE
SZRČR - Základní registry - Registr obyvatel
výkon samosprávy
-

písm. c) plnění právní povinnosti správce
OZV č. 11/2004 o trvalém označování psů na území SMK
občané
jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, IČO, adresa sídla
ANO -

zpracování podkladů od veterinářů - zavedení čísel čipů do agendy psů

148 Registr živnostenského podnikání (RŽP)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje, adresní údaje
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - Bezúhonnost
f) Zdroj osobních údajů:
OS, oddělení živnostenské
g) Doba zpracování:
dokumenty obsahující OÚ jsou skartovány dle Spisového a skartačního řádu MMK
h) Účel zpracování:
zápis do Informačního systému Registru živnostenského podnikání
i) Zpracovatelé:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
j) Příjemci:
OSSZ, zdravotní pojišťovny,finanční úřady, veřejnost

149 Registrace k provozování autoškoly
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
z. č. 247/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly a její přílohy
g) Doba zpracování:
dle spisového řádu MMK
h) Účel zpracování:
rozhodování o žádostech o vydání registrace k provozování autoškoly
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

150 Registrace výcvikového vozidla
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
z. č. 247/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
žádost o schválení výcvikového vozidla
g) Doba zpracování:
dle spisového řádu MMK
h) Účel zpracování:
rozhodování o schválení výcvikového vozidla
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
-

151 Registrační listiny pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
Zákon č. 247/1995
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, pohlaví, povolání, podpis
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
dle Spisového řádu MMK; 626.1. A/10
h) Účel zpracování:
registrace registračních listin kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvody 74 a 75
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
ČSÚ

152 Reklama na veřejném osvětlení
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, IČO, adresa sídla
e) Citlivé osobní údaje:
ANO f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
vyřizování žádostí - umístění reklam na VO
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

153 Rezervace návštěvníků zámku
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
od potenciálních návštěvníků zámku
g) Doba zpracování:
vymazání v outlooku po aktuálnosti záznamu, roční likvidace stolního kalendáře
h) Účel zpracování:
zajištění provozu zámku
Mgr. Radim Kravčík, Marika Godorová, Marika Palová, Dagmar Dlouhá, Michaela Davidová, Irena
i) Zpracovatelé:
Tlolková,
Mgr. Radim Kravčík, Marika Godorová, Marika Palová, Dagmar Dlouhá, Michaela Davidová, Irena
j) Příjemci:
Tlolková, Ing. Ingrid Szczypková

154 Rezervace veřejného prostranství ke konání akcí
a) Právní titul:
písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
b) Legislativa:
zákon 128/2000 Sb., o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
hlášení pořadatelů akcí k rezervaci daného VP
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu S/5
h) Účel zpracování:
rezervace VP ve vlastnictví města za účelem konání akcí
i) Zpracovatelé:
Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, OR, MMK
j) Příjemci:
MMK, MPK

155 Sankce
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 110 zákona č. 250/2016 Sb., zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
b) Legislativa:
předpisů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje, údaje o sankcích
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - porušení ŽZ, přijatá opatření
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
Dle Spisového a skartačního řádu MMK
h) Účel zpracování:
přehled porušení ŽZ včetně přijatých opatření
i) Zpracovatelé:
OŽÚ Karviná (interní potřeba)
j) Příjemci:
Ministerstvo vnitra, KŽÚ Ostrava, Ministerstvo průmyslu a obchodu

156 Senior Taxi
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
provozování služby Senior taxi byl schválen usnesením RM č. 3008 ze dne 10.9.2013 v souladu s § 102
b) Legislativa:
odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
Odbor sociální
g) Doba zpracování:
555.1 V/5
h) Účel zpracování:
vydávání průkazů senior taxi
i) Zpracovatelé:
dopravce poskytující službu
j) Příjemci:
SMK, dopravce poskytující službu

157 Sešit kontrol
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
občané
Identifikační údaje, údaje o sankcích
ANO - porušení ŽZ, přijatá opatření
Provedené živnostenské kontroly
5 let, vymazání
písm. c) plnění právní povinnosti správce
Obecní živnostenský úřad Karviná
Obecní živnostenský úřad Karviná

158 Seznamy dětí k zápisům do mateřských a základních škol
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§ 34 odst. 4 a § 36 odst. 8 školského zákona
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu
d) Kategorie osobních údajů:
dítěte
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
MMK - Ing. Szalbotová
g) Doba zpracování:
údaje v elektronické podobě jsou po ukončení zjišťování vymazány
h) Účel zpracování:
podklad k zápisům dětí do mateřských a základních škol
i) Zpracovatelé:
Naděžda Komínková, Ing. Helena Baronová, OR, MMK
j) Příjemci:
základní a mateřské školy zřizované městem

159 Seznamy stravenek veřejná služba
a) Právní titul:
písm. b) pro účely splnění smlouvy
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení
e) Citlivé osobní údaje:
ANO f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
pro účely vydávání jídelních kupónů
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

160 Silnice
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

161 Silniční úřad
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:

g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
OZV 5/2013 a 111/1994 Sb.
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště
NEOR, OSP
dle Skartačního řádu, S 15 / 277.3.2.
vydání Osvědčení obce o vykonání zkoušek z místopisu

písm. c) plnění právní povinnosti správce
13/1997 Sb., 111/1994 Sb., 56/2001 Sb.
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, ičo, sídlo
NEOR, OSP
dle Skartačního řádu - min. 5 let, následně dle Skartačního řádu (předání listinné dokumentace do
spisovny – S5 – 280.10, 280.8, 280.4 a A10 – 280.16.1)
vedení správních řízení
pracovníci-uživatelé silničního správního úřadu
žadatelé dle 13/1997 a 361/2000

162 Sociální agenda - OSPOD (NOM)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice
b) Legislativa:
MPSV č. 2013/26780-21
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jména, příjmení, titul, data narození, rodná čísla, adresa, email, ID DS, telefonický kontakt
ANO - zdravotní stav, ošetřující lékaři, výkon trestu odnětí svobody, ekonomická a sociální situace,
e) Citlivé osobní údaje:
tělesný a duševní vývoj dítěte, vzdělávávní dítěte
f) Zdroj osobních údajů:
OSPOD, OSV
g) Doba zpracování:
555.2.3. V/15
h) Účel zpracování:
výkon sociálně-právní ochrany dětí
i) Zpracovatelé:
referenti OSPOD
referenti OSPOD, příslušné obecní úřady s rozšířenou působností, PČR, MP, soudy ČR, PaMS,Státní
j) Příjemci:
zastupitelství, ÚP, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem SPOD

163 Sociální agenda - Náhradní rodinná péče
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, Směrnice MPSV č. 2013/26780-21
c) Kategorie subjektů údajů: občané
data narození, rodná čísla, jména a příjmení, adresa trvalého i faktického pobytu dětí, pěstounů,
d) Kategorie osobních údajů:
poručníků a rodičů
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav, jména lékařů, státní občanství dětí i rodičů, sociální a ekonomické poměry
f) Zdroj osobních údajů:
OSPOD, OSV
g) Doba zpracování:
555/2/3 V/15
h) Účel zpracování:
výkon sociálně-právní ochrany dětí
i) Zpracovatelé:
Geovap

j) Příjemci:

referenti OSPOD, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, soudy ČR, PČR, MP, úřad Státního
zastupitelství, ÚP, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem SPOD

164 Sociální agenda - mimořádné výhody
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích § 67, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§
b) Legislativa:
151)
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště popř. místa pobytu, datum narození, druh průkazu osoby se
d) Kategorie osobních údajů:
ZP, stupeň postižení
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - stupeň postižení
f) Zdroj osobních údajů:
žádost občana o vydání označení 07 (parkovacího průkazu)
g) Doba zpracování:
dle spisového řádu - S/5, spis. zn. 552.3
vydání označení 07 (parkovací průkaz) na základě předložení průkazu osoby se zdravotním postižením
h) Účel zpracování:
(ZTP, ZTP/P)
i) Zpracovatelé:
pověření referenti OSPP
j) Příjemci:
žádný

165 Sociální agenda - Opatrovnictví
a) Právní titul:
písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
b) Legislativa:
89/2012
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav
f) Zdroj osobních údajů:
OSV
g) Doba zpracování:
552.1 S/5
h) Účel zpracování:
vedení agendy občanů omezených ve svéprávnosti
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
soudy

166 Sociální agenda - Senior taxi
a) Právní titul:
písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
provozování služby Senior taxi byl schválen usnesením RM č. 3008 ze dne 10.9.2013 v souladu s § 102
b) Legislativa:
odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OSV, OSPOD
g) Doba zpracování:
555.1 V/5
h) Účel zpracování:
vydávání průkazů senior taxi
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
provozovatel taxi služby

167 Sociální agenda – Kurátor dospělých
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
108/2006
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
f) Zdroj osobních údajů:
OSV, OSPOD
g) Doba zpracování:
551.1 V/5
h) Účel zpracování:
vedení agendy sociálního kurátora
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
PaMS, PČR, OSPOD, věznice ČR

168 Sociální agenda – OSPOD (Dohody)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice
b) Legislativa:
MPSV č. 2013/26780-21
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: data narození a rodné čísla, jména a příjmení, adresa trvalého i faktického pobytu
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - jména lékařů, zdravotní stav, sociální a ekonomické poměry, státní občanství
f) Zdroj osobních údajů:
OSPOD, OSV
g) Doba zpracování:
dle zákona č. 359/1999 Sbl, a skartačního řádu

h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

naplňování platné legislativy dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů a Směrnice MPSV č. 2013/26780-21
zaměstnanci OSPOD
referenti OSPOD,soudy ČR, krajský úřad Moravskoslezského kraje, právnické a fyzické osoby pověřené
výkonem SPOD, ÚP

169 Sociální agenda – OSPOD (OM)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice
b) Legislativa:
MPSV č. 2013/26780-21
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, data narození, rodné čísla, adresa, email, ID DS, telefonický kontakt
ANO - zdravotní stav, sociální a ekonomické poměry, VTOS, tělesný a duševní vývoj dítěte, vzdělávání
e) Citlivé osobní údaje:
dítěte
f) Zdroj osobních údajů:
OSPOD, OSV
g) Doba zpracování:
555/2/3 V/15
h) Účel zpracování:
výkon sociálně-právní ochrany dětí
i) Zpracovatelé:
referenti OSPOD
referenti OSPOD, soudy ČR, PČR, MP, PaMS, úřad státního zastupitelství, krajský úřad
j) Příjemci:
Moravskoslezského kraje, ÚP, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem SPOD

170 Sociální agenda – Sociální práce
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
108/2006, 111/2006
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
f) Zdroj osobních údajů:
OSV, OSPOD
g) Doba zpracování:
551.1 S5
h) Účel zpracování:
výkon sociální práce
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
na základě souhlasu spolupracující organizace

171 Sociální agenda – Souhlas obce
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
111/2006 Sb.,
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
ANO f) Zdroj osobních údajů:
OSV, OSPOD
g) Doba zpracování:
V/5,
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
Mazáková
j) Příjemci:
Úřad práce ČR, RM

172 Sociální agenda – Terénní práce
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
108/2006
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
f) Zdroj osobních údajů:
OSV
g) Doba zpracování:
551.1 S/5
h) Účel zpracování:
výkon terénní práce
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
na základě souhlasu spolupracující organizace

173 Sociální agenda – Zvláštní příjemci důchodu
a) Právní titul:
písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
b) Legislativa:
582/1991 Sb., 500/2004 Sb.,
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
f) Zdroj osobních údajů:
OSV

g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

551.1 S/5
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
není
ČSSZ, DD

174 Sociální síť - Facebook
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
§ 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o
b) Legislativa:
činnosti obce
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: foto, jméno, příjmení
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
informace publikované SMK pro veřejnost
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
informování veřejnosti o dění ve městě
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
veřejnost

175 Sociální síť - Instagram
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
§ 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o
b) Legislativa:
činnosti obce
c) Kategorie subjektů údajů: občané
foto, jméno, příjmení, bydliště, datum narození, případně další informace poskytnuté na základě
d) Kategorie osobních údajů:
souhlasu
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav
f) Zdroj osobních údajů:
fotografie pořízené zaměstnanci SMK
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
informovování veřejnosti, propagace města
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
veřejnost

176 Sociální síť - Twitter
a) Právní titul:

písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
§ 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o
b) Legislativa:
činnosti obce
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: foto, jméno, příjmení, bydliště, popřípadě další údaje sdělené se souhlasem subjektu údajů
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - zdravotní stav
f) Zdroj osobních údajů:
redaktoři
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
informování veřejnosti o dětí ve městě, propaace města
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
veřejnost

177 Sociální síť - Youtube
a) Právní titul:

písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
§ 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o
b) Legislativa:
činnosti obce
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: foto, jméno, příjmení, adresa, případně další informace poskytnuté na základě souhlasu
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - můžou se vyskytnout údaje o zdravotním stavu
f) Zdroj osobních údajů:
videa natočené zaměstnanci SMK
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
informování veřejnosti, propagace města
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
veřejnost

178 Soudní spory
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
§38 zák. č. 128/2000 Sb., §5 zák. č. 133/2000 Sb.
občané
jméno, příjemní, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, doručovací adresa, údaje o majetkových
d) Kategorie osobních údajů:
poměrech

e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

NE
manuálně vkládané údaje
dle spisového řádu v závislosti na typu vedeného řízení (S15 a V5)
vedení soudních a správních řízení o majetková i nemajetková plnění, vymáhání pohledávek
zaměstnanci odd. právního a kontrolního vymáhající pohledávky
soudy, správní orgány, exekutoři, orgány činné v trestním řízení

179 Souhlas s užitím loga, znaku a zapůjčením vlajky města
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
128/2000 Sb., o obcích a na základě zásad pro používání znaku, loga a vlajky
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
formulář žádostí o souhlas s užitím loga, znaku a se zapůjčením vlajky města
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu V/5
h) Účel zpracování:
vydání souhlasu s užitím loga, znaku a zapůjčením vlajky města
i) Zpracovatelé:
Dagmar Dlouhá, Lenka Krotká
j) Příjemci:
žádný

180 Souhlasy k užívání VP ke konání akcí a umístění zařízení
a) Právní titul:
písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
b) Legislativa:
zákona 128/2000 Sb., o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, e-mail
e) Citlivé osobní údaje:
NE
Údaje jsou součástí formuláře žádosti o souhlas k užívání veřejného prostranství pro konání akcí a
f) Zdroj osobních údajů:
umístění zařízení
g) Doba zpracování:
dle skartačního řádu S/5
h) Účel zpracování:
vydání souhlasu k užívání VP
i) Zpracovatelé:
Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, OR, MMK
j) Příjemci:
žadatel o užívání VP, MPK, MMK - OE

181 SPIS RŽP (tiskový klient)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
-c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: Identifikační a adresní údaje
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OS, oddělení živnostenské
g) Doba zpracování:
obálka je součástí spisu, který podléhá Spisovému a skartačnímu řádu MMK
h) Účel zpracování:
doručování písemností
i) Zpracovatelé:
uživatelé IS RŽP
j) Příjemci:
poskytovatel poštovních služeb

182 Spisová služba
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
499/2004 Sb., 191/2009 Sb., 300/2008 Sb.
občané
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, datová schránka, e-mail
ANO - mohou se vyskytovat různé kategorie citlivých údajů v rámci odesílaných dokumentů
všichni zaměstnanci MMK a MP
údaje o vypraveních jsou součástí dokumentu a jsou společně skartovány ve skartačním řízení
doručování písemností
není
Česká pošta, s. p., případně jiný poskytovatel poštovních doručovacích služeb

183 Správní spisy stanic měření emisí vč. protokolů o kontrole
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
z. č. 56/2001 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí, osvědčení mechaniků SME
g) Doba zpracování:
dle spisového řádu MMK

h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

rozhodování o žádostech k provozování stanice měření emisí, kontrola plnění podmínek pro provozování
SME
není
není

184 Správní úřad, Koordinovaná stanoviska, Agenda ŽP
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č.500/2004 Sb., správní řád, dále zákony související s výkonem státní správy dle jednotlivých
složek životního prostředí/ ochrana přírody, ochrana ovzduší, ochrana ZPF, odpadové hospodářství,
b) Legislativa:
lesní hospodářství, myslivost, rybnikářství, ochrana zvířat, atd., krizové řízení a ochrana obyvatelstva,
zákony související s ochranou utajovaných informací
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, , datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OSŽP
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
postupy dané zákony souvisejícími s přenesenou působností na úsecích životního prostředí , krizového
h) Účel zpracování:
řízení a ochrany obyvatelstva, hospodářská opatření pro krizové stavy, obrana státu, ochrana
utajovaných informací
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

185 Stanoviska a vyjádření k občanství
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
§§ 13, 14 z. 186/2013 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
žádosti o vyjádření z KÚ
g) Doba zpracování:
606.3; V/10; po uplynutí kalendářního roku předáno do spisovny
h) Účel zpracování:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
i) Zpracovatelé:
oddělení občanskosprávní
j) Příjemci:
KÚ Moravskoslezského kraje

186 Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
z. č. 247/2000 Sb.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
seznamy žadatelů o řidičské oprávnění, profesní osvědčení učitele autoškoly
g) Doba zpracování:
dle spisového řádu MMK
h) Účel zpracování:
kontrola plnění podmínek pro provozování autoškoly
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

187 Stavební úřad
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních
b) Legislativa:
komunikacích zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon 128/2000 Sb.,
o obcích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OSŽP
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
postupy dané stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, číslování budov
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

188 Stížnosti
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zásady č. 5/2005, pro přijímání a vyřizování stížností, ve znění pozdějších předpisů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
informace o třetích osobách, jméno, příjmení, titul, adresa, email, biometrické údaje, údaje o zdravotním
d) Kategorie osobních údajů:
stavu, údaje o majetkových poměrech
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje
f) Zdroj osobních údajů:
zaslané stížnosti, sdělení odborů
g) Doba zpracování:
dle Spisového řádu (V5) sp. znak 60.1.
h) Účel zpracování:
vyřizování podání podle obsahu definovaných jako stížnosti
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
podatel, třetí osoby, RM, ZM, veřejnost při projednání na zastupitelstvu
b) Legislativa:

189 SÚ- sekretariát
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
občané
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, IP adresa, IDDS,
d) Kategorie osobních údajů:
datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OSŽP
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
Zpracování došlých podání
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

190 Svobodný přístup k informacím
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
b) Legislativa:
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Zásady č.
42/2012o poskytování informací
c) Kategorie subjektů údajů: občané
informace o třetích osobách, jméno, příjmení, titul, adresa, email, biometrické údaje, údaje o zdravotním
d) Kategorie osobních údajů:
stavu, údaje o majetkových poměrech
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje
f) Zdroj osobních údajů:
žádosti o informace, sdělení odborů
g) Doba zpracování:
dle Spisového řádu (S5) sp. zn. 84.1.
vyřizování podání vyhodnocených jako žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
h) Účel zpracování:
informacím, ve znění pozdějších předpisů
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
žadatel, dotčené osoby, třetí osoby, RM, ZM, veřejnost při projednání na zastupitelstvu

191 Technická mapa města
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví
občané
jméno, příjmení geodetů, kteří provedli geodetické zaměření nebo ověření geodetické dokumentace
NEnejsou
geodetická zaměření stavby
vedení technické mapy města
není
není

192 Tivoli Storage Manager (TSM)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: různé kategorie osobních údajů v rámci zálohovaných informačních systémů
e) Citlivé osobní údaje:
ANO - mohou se vyskytovat různé kategorie citllivých údajů v rámci zálohovaných ISVS
f) Zdroj osobních údajů:
všechny IS v datové síti MMK
g) Doba zpracování:
doba uložení záloh je dle zálohovacího plánu max. 30 dnů, poté jsou zálohy smazány
h) Účel zpracování:
vytváření provozních bezpečnostnch záloh informačních systémů veřejné správy
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

193 Tržní agenda
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

194 Události - MPK
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
občané
jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, IČO, adresa sídla
ANO -

vyřizování pronájmu tržních míst

písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
zák. 553/1991 Sb.
občané
viz § 12 zák. č. 553/1991 Sb. - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby
NE
MPK
vyřazením 3 roky
Dokumentace údálostí spojených s činností MPK
oprávněná úřední osoba - zaměstnanci MPK
MPK pro plnění úkolů dle zák. č. 553/1991 Sb.

195 Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu dle zákona 111/1994 Sb.
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
zák. č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě (§ 21c)
c) Kategorie subjektů údajů: občané
žádost vč. příloh (foto, doklad o zaplacení, aj.), záznam o vydání průkazu, rozhodnutí o udělení
d) Kategorie osobních údajů:
oprávnění řidiče taxislužby a vydané průkazy
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
žádosti žadatelů o dělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu
min. 5 let (platnost průkazu), následně dle Skartačního řádu (předání listinné dokumentace do spisovny
g) Doba zpracování:
– S5 – 277.3.3)
h) Účel zpracování:
vedení správních řízení
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
správci programu na MD ČR a nadřízený orgán - KU MSK

196 Udělení záštity dle Zásad pro udělování ocenění a poskytování záštity
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
zákon 128/2000 Sb., o obcích a dle Zásad pro udělování ocenění a poskytování záštity
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, telefon, e-mail
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
z formuláře žádosti pro udělení ocenění a záštiy
g) Doba zpracování:
po udělení záštity se postupuje podle skartačního řádu S/5
h) Účel zpracování:
poskytnutí záštity nad akcemi
i) Zpracovatelé:
Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, OR a zamětnanci KP
j) Příjemci:
Rada města Karviné

197 Úkolovník
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon o obcích
občané
jméno, příjmení, datum narození, bydliště
NE
usnesení a zápisy z jednání RM a ZM
po splnění úkolu, je úkol ze systému vymázan
konkretizace subjektů v rámci usnesení RM a ZM
není
zaměstnanci MMK

198 Úřad územního plánování
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OSŽP
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
postupy dané stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

199 Užívání veřejného prostranství
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjemní, tel. kontakt, e-mail, adresa, obchodní název, adresa sídla, IČO
e) Citlivé osobní údaje:
ANO f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
vyřizování žádostí
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

200 Věcná břemena
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

201 Veřejná shromáždění
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

202 Veřejná služba
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:

h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. b) pro účely splnění smlouvy
128/2000 Sb., 40/1964 Sb., 89/2012Sb.,265/1992 Sb., 344/1992 Sb.
občané
jméno, příjmení, adresa
NE
OSM
program věcná břemena, listinná podoba, sk. S/5
vedení evidence věcných břemen
MMK, katastrální úřad

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
občané
Identifikační a adresní údaje vztahující se k subjektům údajů
NE
Oznamovatelé veřejného shromáždění
Dle Spisového a skartačního řádu MMK.
písm. c) plnění právní povinnosti správce
Pracovníci živnostenského oddělení Odboru správního, kteří vykonávají tuto agendu
Dotčené orgány (Policie ČR, Městská policie..)

písm. b) pro účely splnění smlouvy
Smlouva s ÚP Karviná
občané
jméno, příjemní, adresa, tel. kontakt, e-mail, datum narození
ANO -

Vedení seznamu odpracovaných hodin pro ÚP Karviná, záznam o provedení školení osoby vykonávající
VS, podmínky pro výkon VS organizované SMK
ÚP Karviná

203 Veřejná zeleň
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

204 Veřejné sbírky
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

205 Vidimace a legalizace
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

206 Vidimace a legalizace
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

207 VITAweb
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
občané
jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, adresa sídla, IČO
ANO -

vyřizování žádostí občanů
TSK

písm. c) plnění právní povinnosti správce
z. č. 117/2001 Sb.
občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
NE
oznámení o konání veřejné sbírky
dle spisového řádu MMK
zapečetění pokladniček, vyhotovení zápisu o otevření pokladniček a jejich obsahu
není
není

písm. c) plnění právní povinnosti správce
o vidimaci a legalizaci
občané
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP
ANO V souladu se spisovým a skartačním řádem.609,S-10
vidimace alegalizace
ne
zaměstnanci provádějící vidimaci a legalizaci

písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
21/2006 Sb.
občané
jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalý pobyt
NE
ověřovací místa MMK
S 10
žádost o provedení vidimace nebo legalizace
MMK
MMK

písm. c) plnění právní povinnosti správce
není
občané
jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, IP adresa, IDDS,
d) Kategorie osobních údajů:
datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
aplikace VITA
g) Doba zpracování:
není
h) Účel zpracování:
není
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
není

208 Vjezdy na chodník
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
občané
jméno, příjemní, tel. kontakt, e-mail, adresa, obchodní název, adresa sídla, IČO
ANO -

209 Vodoprávní úřad
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách , zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
b) Legislativa:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OSŽP
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
postupy dané zákony : o vodách, vodovodech a kanalizacích, stavební zákon
i) Zpracovatelé:
není
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana,ISVAK-informační systém
j) Příjemci:
vodovodů a kanalizací

210 Volby
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
148/1998, 128/2000, 247/1995, 275/2012, 62/2003, 491/2001, 130/2000
občané
jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, ID, číslo občanského průkazu, datum
d) Kategorie osobních údajů:
narození
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OS, OVV
g) Doba zpracování:
dle Spisové řádu MMK; 626.4 V/5
h) Účel zpracování:
organizačně technické zajištění voleb
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:
členové okrskové volební komise

211 Vstupy do objektů MPK
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
občané
jméno + příjmení návštěvy
NE
MPK
Fyzická likvidace
Vstup do objektu MPK - oprávněnost, ochrana majetku a osob organizace
není (externí subjekt)
není (externí subjekt)

212 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 7 - 9 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
b) Legislativa:
předpisů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, titul
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OLZ
g) Doba zpracování:
v souladu se skartačním řádem a plánem (118.11, S5)
h) Účel zpracování:
písemná zpráva z výběrového řízení na volné pracovní místo
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
statutární město Karviná

213 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst - MPK
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
§ 30 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozd. předpisů, § 4 z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
b) Legislativa:
ve znění pozd. předpisů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa, místo narození
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
úsek LZaP
g) Doba zpracování:
v souladu se skartačním řádem a plánem (118.11, S5)
h) Účel zpracování:
písemná zpráva z výběrového řízení na volné pracovní místo
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
statutární město Karviná - MPK

214 Vyjádření vlastníka k záměru
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjemní, adresa, název obchodní firmy, IČO, tel. kontakt, e-mail
e) Citlivé osobní údaje:
ANO f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
vyřizování vyjádření za město pro žadatele - investory
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

215 Vyvlastňovací úřad
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě / zákon o
b) Legislativa:
vyvlastnění/, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, ed) Kategorie osobních údajů:
mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDSS, datum úmrtí
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
OSŽP
g) Doba zpracování:
dle platného spisového řádu
h) Účel zpracování:
postupy dané vyvlastňovacím zákonem a souvisejícími předpisy
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

216 Vyvolávací a rezervační systém CALL 250V
a) Právní titul:
písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
b) Legislativa:
není
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (nepovinné)
e) Citlivé osobní údaje:
NEnejsou
f) Zdroj osobních údajů:
klienti
g) Doba zpracování:
po uplynutí doby rezervace jsou údaje smazány
h) Účel zpracování:
rezervace návštěvy klienta na úřad
i) Zpracovatelé:
Kadlec - elektronika, s.r.o. (IČO: 25518402)
j) Příjemci:
není

217 Zápis a vyřazení vozidla do/z evidence vozidel taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb.
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
zák. č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě (§ 21a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti osob
b) Legislativa:
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
c) Kategorie subjektů údajů: občané
jméno, příjmení resp. název firmy, IČO, sídlo nebo adresa, doklad o zaplacení poplatku, SPZ vozidla,
d) Kategorie osobních údajů:
tovární značka, a údaje o taxametru, datum
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
žádost žadatele - provozovatele taxislužby
g) Doba zpracování:
několik let (dokud vozidlo nevyřadí), následně dle Skartačního řádu (předání listinné dokumentace do

h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

spisovny – S5 – 277.3.3)
Evidence vedených správních řízení - jednotlivě vydaná rozhodnutí
všichni kdo mohou nahlížet do RPSD

218 Zkoušky dle OZV č. 5/2013 a vydání osvědčení (vč. duplikátu)
a) Právní titul:
písm. c) plnění právní povinnosti správce
OZV – č. 5/2013 o prokazování zkoušek znalosti z místopisu a právních předpisů upravujících taxislužbu
b) Legislativa:
a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby (vazba na z. 111/1994 Sb.)
c) Kategorie subjektů údajů: občané
přihláška, zprac. zkušební testy a záznam o vydání osvědčení, případně vydání jeho duplikátu - jméno,
d) Kategorie osobních údajů:
příjmení, trvalý pobyt, datum narození, číslo řidičského průkazu, email, podpis
e) Citlivé osobní údaje:
NEf) Zdroj osobních údajů:
žádosti žadatelů
Po čtyřech letech, kdy končí platnost vydaného osvědčení, následně dle Skartačního řádu (předání
g) Doba zpracování:
listinné dokumentace do spisovny – S-15 – 277.3.2)
h) Účel zpracování:
vydání Osvědčení obce o vykonání zkoušek z místopisu, provádění zkošek dle OZV
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

219 Ztráty a nálezy
a) Právní titul:

písm. c) plnění právní povinnosti správce
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o
b) Legislativa:
obcích, ve znění pozdějších předpisů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa, email, podpis
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
nálezy a ztráty, informace od nálezců
g) Doba zpracování:
dle Spisového řádu (S5); 620 S/5
h) Účel zpracování:
plnění zákonné povinnosti dle § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

220 Žádosti o zaměstnání
a) Právní titul:
b) Legislativa:
c) Kategorie subjektů údajů:
d) Kategorie osobních údajů:
e) Citlivé osobní údaje:
f) Zdroj osobních údajů:
g) Doba zpracování:
h) Účel zpracování:
i) Zpracovatelé:
j) Příjemci:

písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
§ 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
občané
jméno a příjmení, titul, adresa, případně údaje z životopisu (datum narození, vzdělání, praxe,...)
NE
OLZ
v souladu se skartačním řádem a plánem (118.12, S5)
odpověď na žádost o přijetí do zaměstnání
není
statutární město Karviná

221 Žádosti o zaměstnání - MPK
a) Právní titul:
písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
b) Legislativa:
§ 10 z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozd. předpisů
c) Kategorie subjektů údajů: občané
d) Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, titul, adresa, případně údaje z životopisu (datum narození, vzdělání, praxe,...)
e) Citlivé osobní údaje:
NE
f) Zdroj osobních údajů:
úsek LZaP
g) Doba zpracování:
v souladu se skartačním řádem a plánem (118.12, S5)
h) Účel zpracování:
odpověď na žádost o přijetí do zaměstnání
i) Zpracovatelé:
není
j) Příjemci:
statutární město Karviná - MPK

