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Název zpracování Legalizace a vidimace 

Správce osobních údajů Úřad městské části Brno-Bohunice 

Zákonná norma opravňující ke zpracování 
osobních údajů 

Podle zákona č. 21/2006 Sb. O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 
(dále jen vidimace) a ověřování pravosti podpisu (dále jen legalizace), 
vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o 
ověřování pravosti podpisu 

Kategorie subjektů údajů Občané ČR, kteří předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz 
nebo cestovní doklad. Občané členských států EU, kteří předloží průkaz 
totožnosti občana členského státu EU, nebo platný cestovní doklad, nebo 
průkaz o povolení k pobytu. Osoby, které podaly žádost o udělení dočasné 
ochrany a prokázaly se průkazem žadatele o udělení dočasné ochrany. 
Osoby, kterým byl udělen azyl, prokazující se průkazem povolení k pobytu 
azylanta. Osoba, požívající doplňkové ochrany, prokazující se průkazem 
osoby požívající doplňkové ochrany. Osoba, která podala žádost o udělení 
dočasné ochrany a prokazuje se průkazem žadatele o udělení dočasné 
ochrany nebo průkazem cizince požívajícího dočasné ochrany. 

Kategorie příjemců osobních údajů Správce osobních údajů – základní registr obyvatel, informační systém 
evidence obyvatel, informační systém cizinců 

Doba uchování osobních údajů Doba uchovávání dokumentace je stanovena příslušnými právními předpisy a 
spisovým a skartačním plánem ÚMČ Brno-Bohunice zpracovaným na základě 
zákona o archivnictví a spisové službě, a to 10 let (S/10). 

Zdroje osobních údajů Průkaz totožnosti žadatele, Informační systém evidence obyvatel, základní 
registr obyvatel, informační systém cizinců, evidence občanských průkazů a 
evidence cestovních dokladů 

Zpracovatelé osobních údajů Ne 

Způsob zpracování osobních údajů Analogově a elektronicky 

Uložení dat a dokumentů, místo Analogová ve formě Ověřovací knihy na Podatelně úřadu, elektronická je 
evidována v Informačních systémech Ministerstva vnitra 

Osobní údaje (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování 
osobních údajů 

Správce Zpracovatel 

Jméno, příjmení, datum 
a místo narození, adresa 
pobytu, číslo dokladu 
totožnosti 

Splnění právní 
povinnosti 

Legalizace podpisu 
a vidimace listiny 
na základě žádosti 

Ano Ne 

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování 
osobních údajů 

Správce Zpracovatel 

     

     

V Brně dne:  24.05.2018 

 

 

 

 


