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Název zpracování Projednávání v 1. stupni přestupků na úseku všeobecné vnitřní správy, 
místního referenda (provádí-li se referendum v MČ), ve věcech státních 
symbolů České republiky, na úseku zákona o právu shromažďovacím a proti 
pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy. 

Správce osobních údajů ÚMČ Brno-Bohunice 

Zákonná norma opravňující ke 
zpracování osobních údajů 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie subjektů údajů Účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení. 

Kategorie příjemců osobních údajů účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení, osoby, kterým je umožněno 
nahlížet do spisu, odvolací orgán, jiný místně a věcně příslušný správní orgán, 
státní zastupitelství 

Doba uchování osobních údajů Doba uchování spisové dokumentace jak v elektronické, tak v listinné podobě 
je stanovena příslušnými legislativními předpisy a Spisovým a skartačním 
plánem ÚMČ Brno-Bohunice, zpracovaným na základě zákona o archivnictví a 
spisové službě, a to 5 let (V/5). 

Zdroje osobních údajů • ISVS – informační systémy veřejné správy - registry 

• osobní doklady (OP, pas) účastníků řízení a osob zúčastněných na řízení 

• podání 

Zpracovatelé osobních údajů Ne 

Způsob zpracování osobních údajů • Elektronicky, Analogově 

Uložení dat a dokumentů, místo Elektronická forma v informačním systému E-spis a ve formě dokumentů v PC 
úřadu, analogová forma v místnostech SOC, ve spisovně úřadu. 

Osobní údaje (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování osobních údajů Správce Zpracovatel 

Jméno, příjmení, 
adresa trvalého 
pobytu, datum 
narození, podpis 
Identifikátor DS  

Splnění právní 
povinnosti 

Projednávání přestupků v 1. stupni  Ano Ne 

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování osobních údajů Správce Zpracovatel 

     

V Brně dne:  24.05.2018 

 

 

 


