
Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bohunice 
Úřad městské části Brno-Bohunice 

Informace a přístup k osobním údajům 
Odbor technických služeb 
OTS_003 

Název zpracování Tvorba a ochrana životního prostředí 

Správce osobních údajů ÚMČ Brno-Bohunice 

Zákonná norma opravňující ke 
zpracování osobních údajů 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška Ministerstva ŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998, Sb., o právu na informace o 
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2005 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů zákon 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie subjektů údajů Účastník řízení, osoby zúčastněné na řízení 

Kategorie příjemců osobních údajů Účastník řízení, osoby zúčastněné na řízení, odvolací orgán, osoby, které 
prokážou právní zájem, jiný místně nebo věcně příslušný správní orgán. 

Doba uchování osobních údajů Doba uchování spisové dokumentace v elektronické a listinné podobě je 
stanovena právními předpisy a spisovým a skartačním plánem ÚMČ, a to 5 let 
(V/5) 

Zdroje osobních údajů Žádost, doklady, informační systémy – registry. 

Zpracovatelé osobních údajů NE 

Způsob zpracování osobních údajů Elektronicky, analogově 

Uložení dat a dokumentů, místo Elektronická forma v informačním systému E-spis, v informačním systému 
ÚMČ ve složce dokumenty, analogová forma v místnostech OTS, ve spisovně 
úřadu 

Osobní údaje (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování 
osobních údajů 

Správce Zpracovatel 

• Jméno 

• Příjmení 

• Adresa trvalého 
pobytu 

• Datum narození 

• Údaj o vlastnictví 

• Identifikace 
datové schránky, 

• Podpis 

• Telefonní číslo, 

• e-mailová adresa 
 
 

Splnění právní 
povinnosti 

Rozhodnutí, 
sdělení, 
vyjádření 

Ano Ne 

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

 
 

Právní důvod 
 

Účel zpracování 
osobních údajů 

 

Správce 
 

Zpracovatel 
 

     

V Brně dne: 24.05.2018 

 

 

 


