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Informace a přístup k osobním údajům 
Odbor sociální 
SOC_005 

Název zpracování Zajišťování slušného pohřbení dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a 
změně některých zákonů, 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. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 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 a vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při 
zajištění slušného pohřbení. 

Kategorie subjektů údajů Fyzické osoby - příbuzní zemřelých osob 

Kategorie příjemců osobních údajů Ne 

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 Podání - informace, že nastali skutečnosti opravňující obec zajistit slušné 
pohřbení 

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 

Zajišťování slušného 
pohřbení dle zákona č. 
256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a změně 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a 
projednávání přestupků při 
porušení tohoto zákona. 

ANO NE 

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování osobních 
údajů 

Správce Zpracovatel 

     

V Brně dne: 24.05.2018 

 

 


