
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

Oddělení: sociální prevence a pomoci 

 

1. Agenda veřejné služby 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů při realizaci veřejné služby 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Splnění smlouvy 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Vykonavatel veřejné sužby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Sociální pracovníci  
Úřad práce ČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

2. Agenda sociální 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů klientů sociální práce, kteří se nacházejí v akutní bytové nouzi nebo 
opakovaně selhávají ve svých kompetencích k udržení dlouhodobého nájemního bydlení a jsou 
ohroženi jeho ztrátou, za účelem poskytnutí tréninkového nebo krizového bydlení s přímou pomocí 
sociálních pracovníků. 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, e-mail, telefon, osobní, rodinnou, 
zdravotní, ekonomickou, bytovou anamnézu, zdravotní pojišťovna, vzdělání, dluhy exekuce 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Klienti sociální práce a společně posuzované osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Sociální pracovníci 

Krajský úřad Olomouckého kraje 



Poskytovatelé sociálních a zdravotních sužeb 
Geovap s.r.o. 
OK systém  
MPSV 
Úřad práce ČR - hmotná nouze 
Inflex s.r.o 
Pracovníci odd. ICT MMPr 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

3. Agenda sociální 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů klientů sociální práce za účelem řešení jejich nepříznivé životní situce 
nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, fyzický pobyt (ubytovací zařízení, VTOS, 
zdravotnická zařízení), závislost na návykových látkách, nástup VTOS, výstup VTOS, číslo OP, 
zdravotní pojišťovna, osobní, rodinnou, zdravotní, ekonomickou, bytovou anamnézu, vzdělání, 
informace z katastrálního úřadu - majitelé objektu, dluhy, exekuce, e-mail, telefon 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Klienti sociální práce a společně posuzované osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Úřad práce ČR - hmotná nouze 
Nestátní neziskové organizace  
Geovap s.r.o. 
TescoSW a.s. 

Gordic spol. s.r.o. 
OK systém 
MPSV 
Sociální pracovníci 
Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 
Pracovníci odd. ICT MMPr 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

 

 



4. Agenda sociální 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů v rámci pořádání preventivně, výchovně vzdělávacích akcí za účelem 
prezentací odborných přednášek, kulturních vystoupení a získání sponzorských darů. 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, IČO fyzické osoby podnikající, fotografie z 
akcí 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikající, zástupci PO 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Odbor ekonomiky MMPr 
Kancelář primátora MMPr 
Inflex s.r.o. 
Pracovníci odd. ICT MMPr 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

5. Školská agenda / agenda sociální  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů v souvislosti s participací na projektu Příprava Místního akčního plánu 
vzdělávání II. pro ORP Přerov,  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008653 
 

Právní důvod zpracování: 
Oprávněný zájem správce 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, email, telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Členové řídícího výboru, realizačního týmu, pracovních skupin 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MMPr, odbor SVŠ, oddělení školství a mládeže jako zpracovatel  
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, jako nositel projektu  
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

15 let 
 
 
 



6. Agenda OSPOD / Agenda sociální  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem správy přijaté platby na pohledávkách ČR u příspěvku na výživu 
dítěte  
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Povinné osoby, vyživované děti 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstva 
Geovap s.r.o. 
Pracovníci odd. ICT MMPr 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

7. Dopravní agendy 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů při vydávání parkovacího průkaz označující vozidlo přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP, rodné číslo, číslo průkazu osoby se 
zdravotním postižením, telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, zástupce žadatele - rodič dítěte do 18-ti let, opatrovník stanovený rozsudkem soudu, 
zástupce na základě plné moci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Úřad práce ČR  

Policie ČR 
Městská policie Přerov 
Geovap s.r.o. 
Pracovníci odd. ICT MMPr 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 



8. Agenda sociální / poskytnutí daru 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů klientů sociální práce, kteří se ocitli v nelehké životní situaci za účelem 
poskytnutí materiální pomoci z Městského sociálního šatníku. 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Splnění smlouvy 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Obdarovaní a dárci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Sociální pracovníci 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Pracovníci úřadu práce HN 
OK systém 
MPSV 
Geovap s.r.o. 
TescoSW a.s. 
Pracovníci odd. ICT MMPr 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

9. Agenda bytová 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem monitorování ubytovacích zařízení na území města Přerova 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefonní kontakt, IČO (FO podnikající) adresa a sídlo 
provozovny (FO podnikající) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikající v oblasti ubytování 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Sociální pracovníci 
HZS Olomouckého kraje 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 
Úřad práce ČR 
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 



Policie Olomouckého kraje, Městská policie Přerov 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

10. Zaměstnanecká smlouva 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem participace na výběrovém řízení v rámci projektu Domovník - 
preventista 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalý pobyt, doručovací adresa, místo narození, státní 
příslušnost, číslo občanského průkazu, kopie vysvědčení, telefonní kontakt, email, zdravotní a rodinný 
stav 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci výběrového řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Policie ČR, Územní odbor Přerov 
Městská policie Přerov 
Výběrová komise 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

11. Agenda sociální / Bezpečnost 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem spolupráce se subjekty při řešení podnětů z oblasti prevence 
kriminality 
 

Právní důvod zpracování: 
Oprávněný zájem správce 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, místo bydliště 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikající, zástupci PO 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Fyzická osoba    
Fyzická osoba podnikající 
Právnické osoby  



Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

12. Agenda sociální / Bezpečnost 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem jednání Pracovní skupiny prevence kriminality 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, telefonní kontakt, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Členové pracovní skupiny 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Členové pracovní skupiny 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

13. Dotační programy  

 Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem shromažďování podkladů pro dotace, monitorovací zprávy, 
vyhodnocení projektů pro MV ČR 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul statutárního zástupce nebo oprávněné osoby, Jméno, příjmení, titul kontaktní 
osoby, telefonní kontakt, email  
 

Kategorie subjektu údajů: 

Zaměstnanci MMPr, primátor SMPr 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo vnitra ČR 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Komise republikového výboru pro prevenci kriminality 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 



14. Agenda sociální / Bezpečnost /  Školská agenda 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem aktivity v rámci prevence kriminality pro žáky, veřejnost apod. 
 

Právní důvod zpracování: 
Oprávněný zájem správce 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení titul, telefonní kontakt, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikající, zástupci PO 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Fyzické osoby  
Fyzické osoby podnikající  
Právnické osoby  
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

15. Kontrolní činnost 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Oprávněné osoby za účelem provádění kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, číslo OP, email, telefon, podpis 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikající, zástupci PO 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Fyzické osoby  
Fyzické osoby podnikající  
podpisy oprávněných osob 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

16. Dotační programy 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Oprávněné osoby za účelem zpracování přijímání dotací do rozpočtu, včetně žádostí o dotace  
 

Právní důvod zpracování: 



Splnění právní povinnosti 
Oprávněný zájem správce 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, email, telefon, podpis, fotografie (scan) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikající, zástupci PO 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Zařízení sociálních služeb  
Krajský úřad Olomouckého kraje  
Ministerstva 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 


