
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

1. Zpracování v souvislosti se zákonem o finanční kontrole 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních údajů v souvislosti s postupem dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), finanční kontrola příjemců dotací od SMPr 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, IČO (FO podnikatel) rodné číslo, sídlo fyzické osoby (FO 
podnikatel), email, telefon, fax, datová schránka, podpisy oprávněných osob, číslo bankovního účtu, 
další údaje, které se nachází na kontrolovaných dokumentech 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Zástupci dodavatelů (statutární orgán PO), kontrolovaný subjekt (FO, FO podnikající) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Kontrolní orgány 

Dodavatelé SW pro ekonomické systémy 

Dodavatelé SW pro spisovou službu 

Dodavatelé SW pro předlohy RM a ZM 
Soudy 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

2. Zpracování v souvislosti s administrací dotací 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních údajů v souvislosti s postupem dle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně splnění smlouvy 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČO (FO podnikající), rodné číslo, datum narození, sídlo fyzické osoby, email, telefon, 
fax, datová schránka, podpisy oprávněných osob, číslo bankovního účtu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Dodavatelé (FO podnikající), zástupci dodavatelů (statutární orgán PO), administrátoři dotací 



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Kontrolní orgány  

Soudy 
Dodavatelé SW pro ekonomické systémy 
Dodavatelé SW pro spisovou službu 
Dodavatelé SW pro předlohy RM a ZM 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu 

10 let od ukončení administrace 

 

3. Zpracování v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek včetně VZMR 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních údajů v souvislosti s postupem dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně splnění smlouvy 
 
Kategorie osobních údajů: 

Informace z výpisu z evidence Rejstříku trestů účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele 
nebo členů jejich statutárních orgánů, jméno, příjmení, IČO (FO podnikající), datum narození, sídlo 
fyzické osoby (FO podnikající), Email, telefon, fax, datová schránka, doklad o vzdělání a praxi, 
pracovní pozice/pozice v rámci orgánů společnosti, podpisy oprávněných osob, informace vztahující 
se ke kvalifikaci účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele, informace o skutečném 
majiteli, číslo bankovního účtu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci zadávacího řízení (FO podnikající, PO), zástupci účastníků řízení (statutární orgány PO), 
členové komise 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Soudy  

Orgány veřejné moci: ÚOHS, NKÚ 
Poskytovatelé dotací 
as4u.cz, s.r.o. jako správce profilu zadavatele 
Dodavatelé SW pro ekonomické systémy 
Dodavatelé SW pro spisovou službu 
Dodavatelé SW pro předlohy RM a ZM 
MV jako správce Registru smluv 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu 

10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení. 

 

 

 



4. Zpracování osobních údajů na základě smlouvy, kterou se disponuje s majetkem města (opravy, 

investice) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
databází katastrálních úřadů, úřadů městských částí, orgánů veřejné správy za účelem dispozice s 
majetkem města (opravy majetku, investice do majetku města)  
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, IČO (FO podnikající) číslo bankovního účtu, sídlo fyzické osoby (FO 
podnikající), email, telefon, fax, datová schránka, Pracovní pozice/pozice v rámci orgánů společnosti, 
podpisy oprávněných osob  
 

Kategorie subjektu údajů: 

Vlastníci dotčených pozemků, dodavatelé, zástupci dodavatelů, dotčené orgány 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Dodavatelé SW pro ekonomické systémy 
Dodavatelé SW pro spisovou službu 
Dodavatelé SW pro předlohy RM a ZM 
Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu 

10 let ode dne ukončení platnosti smlouvy u dotačních investičních akcí 

 


