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

Informace a přístup k osobním údajům 
Odbor sociální  
SOC_002 

Název zpracování Sociálně-právní ochrana dětí 

Správce osobních údajů ÚMČ Brno-Bohunice 

Zákonná norma opravňující ke 
zpracování osobních údajů 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-
právní ochraně dětí 

Kategorie subjektů údajů • nezletilé děti do věku 18 let s trvalým pobytem v MČ Brno-Bohunice  

• ohrožené nezletilé děti do věku 18 let nacházející se na území MČ Brno-Bohunice 

Kategorie příjemců osobních údajů • účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení 

• stážisté, v souladu se standardem 5e - Standardů kvality výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí dle vyhl. 473/20112 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí 

• osoby, kterým je umožněno nahlížet do spisu 

• odvolací orgán 

• soudy 

Doba uchování osobních údajů Doba uchovávání spisové dokumentace Om 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 15 let (S/15) 

Zdroje osobních údajů • ISZR - informační systém základních registrů 

• 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 

• Pohlaví 

• Adresa trvalého pobytu 

• Datum narození 

• Rodné číslo 

• Podpis 

• Identifikátor datové schránky 

Splnění 
právní 
povinnosti 

Výkon agendy sociálně-
právní ochrany dětí ve 
smyslu zákona 
č. 359/1999 Sb., o 
sociálně právní ochraně 
dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, 
přestupky na úseku 
sociálně-právní ochrany 
dětí 
 

ANO NE 

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

Osobní údaj Právní 
důvod 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Správce Zpracovatel 

• Jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné 
příjmení, 

• Datum narození, 

• Pohlaví a jeho změna, 

• Místo a stát narození, 

• Rodné číslo a jeho změny, 

• Státní občanství, 

• Druh a adresa místa pobytu, 

• Číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

• Počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

• Omezení svéprávnosti, 

Plnění 
povinností 
a výkonu 
zvláštních 
práv 
správce 

Výkon agendy sociálně-
právní ochrany dětí ve 
smyslu zákona 
č. 359/1999 Sb., o 
sociálně právní ochraně 
dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, 
přestupky na úseku 
sociálně-právní ochrany 
dětí 

ANO NE 



• Správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není 
umožněn vstup na území České republiky, 

• Rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo 
datum narození, 

• Jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě 
cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo 
nebylo přiděleno, datum narození, 

• Jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, 
popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, 
a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný 
zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 

• Datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území 
České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
popřípadě datum úmrtí, 

• Den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za 
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec 
prohlášený za mrtvého nepřežil, 

• U osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové 
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové 
rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná 
čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o 
osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 

• Jméno, popřípadě jména, a příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu 

rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní 
rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho 
manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo 
manželem jeho poručníka je cizinec, 

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na 
věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních 
důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem 
nebo dítětem, kteří jsou cizinci, 

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve 
vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným 
manžela občana Evropské unie, 

5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o 
cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození. 

V Brně dne: 24.05.2018 

 

 


