
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

Oddělení: ochrany a krizového řízení 

 

1. Agenda zpracování osobních údajů za účelem informování občanů o mimořádných událostech, 

haváriích, povodních, výpadcích energií nebo vody a událostech ve městě 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zaznamenání, vyhledávání, použití, úprava, případně vymazání osobních údajů v souvislosti s 

informováním občanů o mimořádných událostech, haváriích, povodních, výpadcích energií nebo vody 

a událostech ve městě 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti. Splnění smlouvy 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, obec, ulice, č. p., telefonní číslo 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, které se o své svobodné vůli přihlásí k odběru SMS zpráv 

Zastupitelé města 
Velitelé JSDH a členové okrsku JSDH 
Vedoucí domů s pečovatelskou službou 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Provozovatel webové aplikace - KONZULTA Brno, a.s. 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Po dobu zájmu o zasílání SMS, po dobu funkčního období 
 

2. Agenda  - Zpracování osobních údajů za účelem bezúplatného vypůjčení vybraných movitých věcí 

z majetku města 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování a uchovávání osobních údajů v souvislosti s bezúplatným vypůjčením materiálu 

občanům města a subjektům na území města 

 

Právní důvod zpracování: 
Souhlas subjektu údajů. Splnění smlouvy. 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení nebo název subjektu, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu nebo adresa subjektu 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Občan a subjekt na území města, obce spadající do působnosti ORP. 

 



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Nejsou 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

3. Agenda - Povodňový plán statutárního města Přerova a povodňový plán ORP Přerov 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování a uchovávání osobních údajů za účelem zpracování povodňového plánu 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, název, IČO  a adresa zaměstnavatele, název IČO a 
adresa dotčeného subjektu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Členové povodňových komisí, vedení a zaměstnanci obcí, subjekty spadající do záplavového území, 
subjekty poskytující služby a prostředky 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo životního prostředí České republiky 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Provozovatel portálu EDPP - ENVIPARTNER, s.r.o. 
Dotčené obce a další subjekty zpracovávající povodňové plány 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

4. Agenda - Obranné plánování 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, zaznamenání, ukládání, uspořádávání a užití osobních údajů v souvislosti s obranou 

státu, vč. ukládání na datové nosiče, případně vymazání osobních údajů 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Titul, hodnost, jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, název zaměstnávající firmy, IČ, 
adresní údaje, případně kontaktní osoba, telefon, e-mail, náboženské vyznání, adresa pro doručování 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby povinné výkonem mimořádné služby či alternativních služeb jako je pracovní povinnost, 
pracovní výpomoc, vlastníci věcných prostředků 
Osoby odpovědné za operační přípravu státního území 
Odpovědné osoby subjektů hospodářské mobilizace 



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajské vojenské velitelství Olomouc 
Krajský úřad Olomouc 
Subjekty hospodářské mobilizace, případní zaměstnavatelé pro účely pracovní povinnosti a pracovní 
výpomoci  
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

5. Agenda - Zpracování osobních údajů v souvislosti s krizovým řízením a havarijním plánováním a 

se zajišťováním hospodářských opatření pro krizové stavy 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vyhledávání, shromažďování a uchovávání osobních údajů za účelem zajištění připravenosti na 

krizové stavy a zvládání jiných mimořádných událostí a vedení související dokumentace 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, emailová adresa, název, IČO, adresa 
zaměstnavatele; název, IČO, adresa dodavatele 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Členové bezpečnostní rady ORP 
Členové krizového štábu ORP 
Vedení a zaměstnanci obcí 
Kontaktní osoby dodavatelů a další subjektů dotčených krizovým a havarijním plánováním 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Správa státních hmotných rezerv 
Hasičský záchranný sbor České republiky 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

6. Agenda - Zpracování osobních údajů v souvislosti se zřizováním jednotek sboru dobrovolných 

hasičů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování a uchovávání osobních údajů za účelem vedení dokumentace k jednotkám sboru 

dobrovolných hasičů 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 



Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, emailová adresa, název a 
adresa zaměstnavatele 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Členové jednotek sboru dobrovolných hasičů 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 


