
Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 
ODBOR:    VNITŘNÍ SPRÁVY 
Oddělení: spisové služby a voleb 
 
1. Přidělení čísla popisného, evidenčního 

Účel zpracování osobních údajů:  

Žádost o přidělení čísel popisných a evidenčních, výpisy z územní identifikace, příjem žádostí, 
evidence 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, doručovací adresa, podpis, telefon + e-mail - volitelný údaj 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel o přidělení čísla popisného 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Doklad o přidělení vkládán do RUIAN 
Fy Geovap spol. s r.o. Pardubice - systém spisové služby 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

2. Evidence razítek 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zajištění razítek pro potřeby a dle požadavků útvarů SMPr a jejich evidence a inventarizace 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Razítko, číslo razítka, otisk razítka, uživatel razítka, funkce uživatele, datum převzetí razítka, podpis 
uživatele 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Uživatelé razítek 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MVČR (v případě odcizení či ztráty) 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Do vyřazení razítka 



3. Agenda referenda 

Účel zpracování osobních údajů:  

Příprava a konání místního referenda v obci, tvorba a tisk seznamu voličů, personální obsazení 
okrskových volebních komisí 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Základní identifikační údaje, státní občanství, volební právo a jeho případné omezení, číslo průkazu 
totožnosti, účast při hlasování, jméno, příjmení, datum narození, adresa, podpis 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Občan obce - volič, člen okrskové volební komise, petent 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

fy Geovap spol. s r.o. Pardubice informační systém  
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let (seznamy voličů) 

 

4. Agenda Činnosti registračního úřadu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Příjem a projednávání registrace kandidátních listin v rámci PoÚ a v sídle senátního obvodu 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Základní identifikační údaje kandidátů a zmocněnců dle kandidátní listiny a čestného prohlášení 
kandidáta: jméno, příjmení, pohlaví, věk kandidáta, povolání, adresa trvalého pobytu, datum 
narození, podpis, politická příslušnost; v případě petentů u nezávislých kandidátů identifikační údaje 
dle náležitosti petice: podpis voliče, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Kandidát, zmocněnec, petent 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Databáze ČSÚ webový portál data-volby.cz 
Odvolací orgán v případě projednání registrace 
Nejvyšší správní soud 
fy Geovap spol. s r.o. Pardubice - inf. systém 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 



5. Agenda spisové služby, podatelna, výpravna pošty, spisovna 

Účel zpracování osobních údajů:  

Práce a oběh s doručenými dokumenty, evidence, přijímaní podání, evidence dokumentů, ukládání 
do systému SSL, vyhledávání v systému SSL, skartace 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, příp. IČO (FO podnikající), adresa trvalého pobytu, př. doručovací adresa, cizí 
číslo jednací, číslo doporučené zásilky, e-mail, ID DS, podpis  
 

Kategorie subjektu údajů: 

Podatel 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Zpracovatel Státní okresní archiv (vybrané předané archiválie) 

fy Geovap, spol. s r.o. Pardubice, systém eSSL 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

6. Agenda Volby 

Účel zpracování osobních údajů:  

Organizace, příprava a průběh voleb, sestavování a tisk seznamů voličů, personální obsazení 
okrskových volebních komisí, organizace školení a I. zasedání okrskových volebních komisí 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Základní identifikační údaje voliče pro sestavení seznamů voličů, zvláštního seznamu voličů, nebo 
dodatku, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, státní občanství, volební právo 
a jeho případné omezení, účast při hlasování, jméno, příjemní, titul, datum a místo narození, číslo OP 
či pasu,  e-mail, příp. ID DS FO, podpis, číslo bankovního účtu pro odměnu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Občan obce - volič, občan - člen okrskové volební komise 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Fy Geovap spol. s r.o. Pardubice - inf. systém  
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

Aktualizace: 1.7.2011 


