
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 

 

1. Smluvní agenda 

Účel zpracování osobních údajů:  

Plánovací smlouva 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany, zástupci smluvních stran, pracovníci odd. KR  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Geovap 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ukončení platnosti smlouvy 
 

2. Dotační programy 

Účel zpracování osobních údajů:  

Poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození (historicky ve smlouvách i RČ, nové smlouvy nejsou), místo trvalého 
pobytu, telefon, e-mail 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany, pracovníci odd. KR, zástupci smluvních stran  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Geovap 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

 

 



3. Agenda stavební úřad 

Účel zpracování osobních údajů:  

Stavební dokumentace a jiné obdobné dokumentace a záměry 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, IČO (FO podnikající), sídlo firmy nebo místo trvalého pobytu (FO 
podnikající), telefon, e-mail 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Zástupci smluvních stran, potenciální zpracovatelé dokumentace, pracovníci odd. KR, smluvní strany, 
stavbou dotčené osoby (oprávněné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Stavební úřady a další úřady, u nichž se vede řízení 

Zpracovatelé (projektanti - FO podnikající) 
Rada města v případě schvalování smlouvy 
Geovap 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let až - dle využitelnosti dokumentace, 10 let - po ukončení existence stavby 
 

4. Agenda – samosprávné činnosti (zastupování města) a koncepční, strategické a rozvojové 

dokumentace a záměry) 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Koncepční, strategické a rozvojové dokumentace a záměry 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 

Splnění smlouvy 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, funkce pracovníka (pracovní zařazení - oprávnění k zastupování), IČO (FO 
podnikající), sídlo firmy nebo místo trvalého pobytu (FO podnikající), telefon, e-mail 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany, pracovníci odd. KR, zástupci smluvních stran, dotčené osoby (oprávněné osoby 
právnické osoby, fyzické osoby), potenciální zpracovatelé dokumentace 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Zveřejnění strategií a koncepcí a rozvojových záměrů města 
Zpracovatelé částí dokumentací (analytická, návrhová část, implementace) 
Geovap 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 



10 let 

5. Agenda – rozvoj města (samosprávné činnosti – vyjádření a stanoviska) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vyjádření a stanoviska 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, funkce pracovníka (pracovní zařazení - oprávnění k zastupování), sídlo 
firmy/podnikání nebo místo trvalého pobytu, telefon, email. 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel, osoba podávající podnět k vydání stanoviska, stavbou dotčené osoby (oprávněné osoby 
právnické osoby, fyzické osoby), Geovap 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Geovap  

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  
 
6. Agenda stavební úřad 

Účel zpracování osobních údajů:  

Výkon územně plánovací činnosti 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení datum narození, místo trvalého pobytu, telefon, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Navrhovatelé na pořízení ÚP, podávající námitky, účastníci správního řízení 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Obce správního obvodu ORP (obce s rozšířenou působností) 

Krajský úřad - přezkumná řízení 
Soudy - žaloby 
Spisová služba (dodavatel spisové služby) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let - stanoviska, 10 let - územně plánovací činnost 
 

 

 



 

7. Agenda stavební úřad 

Účel zpracování osobních údajů:  

Nástroj územního plánování (OOP) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení datum narození, místo trvalého pobytu, telefon, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad - přezkumná řízení 
Soudy - žaloby 
Spisová služba (dodavatel spisové služby) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 


