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

Informace a přístup k osobním údajům 
Odbor sociální 
SOC_001 

Název zpracování Kontrola dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a projednávání 
přestupků při porušení tohoto zákona. 

Správce osobních údajů ÚMČ Brno-Bohunice. 

Zákonná norma opravňující ke 
zpracování osobních údajů 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 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 

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 
datové schránky 

 
 
 
 
 
 

Splnění právní 
povinnosti 

Provádění kontrol 
dodržování zákona 
č. 65/2017 Sb., o 
ochraně zdraví 
před škodlivými 
účinky návykových 
látek, ve znění 
pozdějších 
předpisů, přestupky 
na úseku ochrany 
zdraví před 
škodlivými účinky 
návykových látek 

ANO NE 

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování 
osobních údajů 

Správce Zpracovatel 

     

V Brně dne: 24.05.2018 

 

 


