
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

Oddělení: organizační 

 

1. Agenda petice 

Účel zpracování osobních údajů:  

Přijetí petice a zpracování podkladů pro rozhodnutí RM o způsobu vyřízení petice 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail, podpis 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Petenti 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Pracovníci zřízených organizací městem Přerovem (jedná se o zřízené organizace, proti kterým 

případná petice směruje) 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

2. Agenda stížnosti a podněty 

Účel zpracování osobních údajů:  

Přijetí stížnosti, vyřízení stížnosti a případně zpracování podkladů pro rozhodnutí RM o způsobu 

vyřízení stížnosti 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail, podpis, ID datové schránky 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Stěžovatelé, účastníci správního řízení 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Pracovníci zřízených organizací městem Přerovem (zpracovatelé stanovisek nutných pro vyřízení 

stížností) 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 



3. Agenda volby 

Účel zpracování osobních údajů:  

Ustanovení výborů pro místní části 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Členové výborů pro místní části 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Nejsou 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

4 roky 

 

4. Agenda poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Přijetí, zpracování a poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, bydliště, příp. kontaktní adresa, sídlo, telefonní číslo, 

email, podpis, ID datové schránky, IČ 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o poskytnutí informací dle zákona č. 106 - jedná se o PO i FO 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Pracovníci zřízených organizací městem Přerovem (zpracovatelé stanovisek nutných pro vyřízení 

žádosti). 

FO či PO, které mají právní zájem na vyřízení žádostí. 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 



4. Agenda předlohy a zápisy z jednání orgánů města 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Přijetí a zpracování podkladů pro vypracování předloh do orgánů města 

 
Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

 

Kategorie osobních údajů: 

jméno, příjmení, datum narození, bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, email, podpis, ID 

datové schránky 

 

Kategorie subjektu údajů: 

FO jejichž zájmy jsou řešeny v orgánech města 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Pracovníci zřízených organizací městem Přerovem 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

5. Agenda poskytování věcných darů – propagačních předmětů 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Přijetí a vyřízení žádostí o poskytnutí propagačních předmětů 

 

Právní důvod zpracování: 
Oprávněný zájem správce 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, bydliště, podpis, IČ a sídlo u OSVČ  a PO 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o poskytnutí propagačních předmětů nebo dárků 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Nejsou 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

1 rok 

 

6. Agenda dotační programy 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Přijetí a zpracování žádostí o poskytnutí dotací v oblasti kultury 



Právní důvod zpracování: 
Oprávněné zájmy správce 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpis, IČ a sídlo u OSVČ  a PO, číslo účtu 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Právnické i fyzické osoby žádající o dotaci v části kultura dotačního programu města 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Nejsou 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

7. Agenda kontrolní činnost  

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Provádění kontrol naplňování jednotlivých ustanovení grantových a dotačních smluv v oblasti kultury. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

 

Kategorie osobních údajů: 

jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpis, IČ a sídlo u OSVČ  a PO 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Právnické i fyzické osoby, které obdržely dotaci v části kultura 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Nejsou 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

8. Agenda soudní  

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů zájemců o funkci přísedícího soudce k okresnímu soudu 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

 

 



Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, korespondenční adresa, číslo 

OP, ID DS, e-mail 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Zájemci o funkci přísedícího k okresnímu soudu 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Okresní soud 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 


