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Název zpracování Registrace divadelních představení, společenských zábav, hudebních a 
estrádních produkcí, pořádání výstav a veřejnosti přístupných sportovních 
podniků a rozhodování o povolení tombol a o prominutí místního poplatku ze 
vstupného. 

Správce osobních údajů ÚMČ Brno-Bohunice 

Zákonná norma opravňující ke 
zpracování osobních údajů 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brno č. 20/2009, O stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 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 

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 

• Podpis 

• Identifikátor 
datové schránky 

 

Splnění právní 
povinnosti 

Registrace divadelních představení, 
společenských zábav, hudebních a 
estrádních produkcí, pořádání výstav 
a veřejnosti přístupných sportovních 
podniků a rozhodování o povolení 
tombol a o prominutí místního 
poplatku ze vstupného. 

ANO NE 

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování osobních údajů Správce Zpracovatel 

     

V Brně dne: 24.05.2018 

 

 


