
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

1. Zpracování osobních údajů v rámci vyjádření k projektovým dokumentacím 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání v tištěné podobě, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a 
použití osobních údajů žadatelů v souvislosti se zpracováním žádosti a vydáním souhlasu 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČ; adresa trvalého bydliště/sídlo podnikání; e-mail; telefonní číslo; podpisy 
oprávněných osob, popř. plná moc 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel (fyzická či právnická osoba) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

referent oddělení dopravy 
Znalci, kteří by se mohli vyjádřit k projektové dokumentaci 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

2. Zpracování osobních údajů v rámci žádosti o udělení souhlasu vlastníka pozemku a o stanovení 

podmínek zvláštního užívání pozemních komunikací 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání v tištěné podobě, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a 
použití osobních údajů žadatelů v souvislosti se zpracováním žádosti a vydáním souhlasu 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČ; adresa trvalého bydliště/sídlo podnikání; e-mail; telefonní číslo; podpisy 
oprávněných osob, popř. plná moc 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel (fyzická či právnická osoba) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Městská policie 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 



3. Zpracování osobních údajů v rámci agendy odtahů motorových vozidel 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání v tištěné podobě, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a 
použití osobních údajů zpracovaných při nucených odtazích vozidel a při vymáhání pohledávek 
vzniklých v souvislosti s těmito odtahy. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČ; adresa trvalého bydliště/sídlo podnikání; e-mail; telefonní číslo; podpisy 
oprávněných osob, popř. plná moc 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Vlastník odtaženého vozidla 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Městská policie 
Gordic 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

4. Zpracování osobních údajů v rámci dopravní agendy (žádosti o součinnost při řešení dopravního 

značení, uzavírek, omezení provozu, odbor ESŽ) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání v tištěné podobě, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a 
použití osobních údajů žadatelů v souvislosti se zpracováním žádosti a vydáním souhlasu 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČ; adresa trvalého bydliště/sídlo podnikání; e-mail; telefonní číslo; podpisy 
oprávněných osob, popř. plná moc 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel (fyzická či právnická osoba) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 



5. Zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením smlouvy, kterou se disponuje s majetkem 

města, kterou se majetek nabývá a při majetkoprávním vypořádání 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
databází katastrálních úřadů, orgánů veřejné správy za účelem dispozice s majetkem města (zřizování 
věcných břemen, prodej, pronájem, darování, směna, bezúplatný převod), výkupů pozemků a 
majetkoprávního vypořádání. 
 

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

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště fyzické osoby, datum narození, Název, sídlo, IČO právnické 
osoby, údaje o statutárním orgánu PO, osoba zastupující PO, Rodné číslo pro potřeby katastrálních 
úřadů, telefon, e-mail, číslo účtu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany, žadatelé, FO, FO podnikající, osoby, které jsou statutárními orgány PO, osoby s plnou 
mocí vystupující za FO, FO podnik., PO 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let ode dne ztráty platnosti 

 

6. Zpracování osobních údajů v souvislosti se zadáváním objednávek v souvislosti s prací oddělení 

MPO 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, užití osobních údajů v souvislosti se 
zadáváním objednávek v souvislosti s prací oddělení MPO 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění smlouvy 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení; IČ; místo podnikání; číslo účtu; telefon, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 



7. Zpracování osobních údajů v souvislosti se zadáváním plateb v návaznosti na uzavřenou 

majetkoprávní smlouvu, dohodnuté majetkoprávní vypořádání, platby za objednávky vydané v 

souvislosti s prací oddělení MPO 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, užití osobních údajů v souvislosti se 
zadáváním plateb v návaznosti na uzavřenou majetkoprávní smlouvou, dohodnuté majetkoprávní 
vypořádání, plateb za objednávky vydané v souvislosti s prací oddělení MPO 
 

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

Jméno, příjmení; RČ/datum narození/IČ; místo trvalého pobytu/místo podnikání; číslo účtu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany, žadatelé, znalci, geodeti (FO, FO podnikající); FO, FO podnikající 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ztráty platnosti 

 

8. Zpracování osobních údajů původců odpadů a oprávněných osob za účelem zpracování ročního 

hlášení o produkci a nakládání s odpady původců a oprávněných osob, dle zákona č. 185/2001 Sb. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů původců odpadů a oprávněných osob za účelem vedení evidence 
produkce odpadů a nakládání s odpady na území SMPr včetně ověření shody identifikačních údajů s 
údaji vedenými v Registru ekonomických subjektů (RES) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, obchodní firma; Adresa sídla a provozovny; IČ (FO podnikající); jméno a příjmení 
zpracovatele hlášení; email; telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Původci odpadů a osoby oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví (fyzické osoby oprávněné k 
podnikání) nakládající s odpady na území SMP 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ověřené hlášení o produkci a nakládání s odpady zasílá MAJ/OSaKS SMPr do systému ISPOP - SPENIA 
a potom odbor STAV zasílá po kontrole na Krajský úřad Olomouckého kraje a na Ministerstvo 
životního prostředí ČR 



Roční výkaz o tříděném odpadu - příjemce jespolečnost  EKO-KOM 
Ověřené hlášení o produkci a nakládání s odpady - příjemce je Český statistický úřad ČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

9. Podpis Smlouvy o odvádění odpadních vod 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování a uchovávání osobních údajů v tištěné podobě v rámci uzavření smlouvy s odběrateli 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení; adresa trvalého bydliště; podpis 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastník smluvního vztahu - provozovatel vodního díla 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

VaK Přerov, a.s. provozovatel a správce vodního díla 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

10. Zpracování podnětů, žádostí a dotazů občanů; zastupování statutárního města Přerov na 

jednáních mimo MMPr na základě tzv. Pověření; aplikace ProblemReport 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování a uchovávání osobních údajů v tištěné podobě, včetně ukládání na PC (dokumenty) v 
rámci shromažďování podnětů občanů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení; adresa trvalého bydliště/sídlo podnikání; email, telefonní číslo; podpis 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Občan, žadatel 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Dodavatel aplikace Problem Report - fa Hrdlička s.r.o. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 



11. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování a uchovávání osobních údajů v tištěné podobě, včetně ukládání na PC (dokumenty), 
vyhledávání a použití osobních údajů žadatelů v souvislosti se zpracováním žádosti ohledně 
povolování kácení dřevin rostoucích mimo les 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení (popř. IČ); adresa trvalého bydliště/sídlo podnikání; email, telefonní číslo; podpisy 
oprávněných osob, popř. plná moc; další jména a podpisy (souhlas obyvatel s kácením) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel (FO, FO podnikatel, zástupce právnické osoby) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Komise životního prostředí (zřízeno RM) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

12. Zpracování osobních údajů v rámci žádosti o udělení souhlasu vlastníka pozemku a o stanovení 

podmínek zvláštního užívání veřejného prostranství 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání v tištěné podobě, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a 
použití osobních údajů žadatelů v souvislosti se zpracováním žádosti a vydáním souhlasu 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČ, Adresa trvalého bydliště/sídlo podnikání, E-mail; telefonní číslo, Podpisy 
oprávněných osob, popř. plná moc 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel (FO, FO podnikatel, zástupce právnické osoby) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Městská policie 
Správce zeleně (Technické služby města Přerova, Konvička služby s.r.o.) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 



13. Zpracování osobních údajů na základě smlouvy (smlouva s právem provést stavbu, smlouva o 

dílo, nájemní smlouvy, objednávky, faktury), kterou se disponuje s majetkem města 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a použití osbních údajů 
dodavatelů díla, žadatelů v souvislosti se zpracováním smlouvy 
 

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

Název, sídlo, IČO PO, údaje o statutárním orgánu PO; Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště 
fyzické osoby; Jméno, příjmení, sídlo podnikající fyzické osoby; E-mail; telefonní číslo; Pracovní 
pozice/pozice v rámci orgánů společnosti, údaje o statutárním orgánu společnosti; Podpisy 
oprávněných osob, popř. plná moc 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo vnitra ČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

14. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné 

a stočné 

Účel zpracování osobních údajů:  

Údaje zpracovává a zasílá Odbor MAJ/OSaKS MMPr na Ministerstvo zemědělství ČR na základě 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Název, sídlo, IČO PO, údaje o statutárním orgánu PO; Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště 
fyzické osoby; Jméno, příjmení, sídlo podnikající fyzické osoby; jméno a příjmení zpracovatele 
hlášení; e-mail, telefonní číslo; osoba oprávněná k jednání; ID datové schránky 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, jejichž osobní údaje jsou odesílány Ministerstvu zemědělství ČR 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo zemědělství ČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 



5 let 

 

15. Dotace - Program na podporu lesních ekosystémů 2018 - 2020 (dotace na oplocení lesních 

porostů) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Poskytnutí dotace na les, který se nachází na území Olomouckého kraje. Následně probíhají finanční 
kontroly o čerpání dotace. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Název, sídlo, IČO PO, údaje o statutárním orgánu PO; Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště 
fyzické osoby; Jméno, příjmení, sídlo podnikající fyzické osoby; jméno a příjmení zpracovatele 
hlášení; e-mail, telefonní číslo; osoba oprávněná k jednání; ID datové schránky, číslo účtu u banky 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoba, které byla poskytnuta dotace 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

16. Žádost o náhradu újmy za ztížené lesní hospodaření (Národní přírodní rezervace Žebračka) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Údaje se zpracovávají za účelem získání finanční náhrady za ztížené lesní hospodaření - jedná se o 
lesní celek veden jako národní přírodní rezervace - omezená výše těžeb. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno a příjmení zpracovatele hlášení, E-mail; telefonní číslo, Osoba oprávněná k jednání, ID datové 
schránky, Číslo účtu u banky 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o náhradu újmy 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 



17. Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku____podle zákona č. 338/1992 Sb., 

o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Daň z pozemků 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno a příjmení zpracovatele hlášení, E-mail, telefonní číslo, ID datové schránky, číslo účtu u banky 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoba podávající daňové přiznání 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, územní prac. Přerov 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

18. Evidence plateb v souvislosti s nájmem přes bank. účet 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů v 
souvislosti s postupem dle zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví 
 

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

Jméno, příjmení, bydliště, číslo bytu; číslo bankovního účtu, variabilní symbol; název organizace, DIČ, 
IČO, sídlo, osoba zastupující právnickou osobu, údaje o statutárním orgánu právnické osoby; výše 
úhrady nájemného, poplatku z prodlení, soudních poplatků, kauce, úroků, aj.; období, které je 
hrazeno 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO - nájemníci; zástupce PO - nájemníka (nájemníci současní i minulí) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Exekutorské úřady 
Okresní, krajský, nejvyšší soud 
Dodavatelé informačních systémů GINIS a FAMA 
Společnost provádějící servis informačních systému GINIS a FAMA 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let od vzniku účetního dokladu 



19. Přijímání a evidence plateb pokladnou  

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vč. ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů v 
souvislosti s postupem dle zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví 
 

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

Jméno, příjmení, bydliště, číslo bytu, název organizace, DIČ, IČ, sídlo, osoba zastupující právnickou 
osobu, údaje o statutárním orgánu právnické osoby, výše úhrady nájemného, poplatku z prodlení, 
soudních poplatků, kauce, úroků, aj., období, které je hrazeno 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO - nájemníci; zástupce PO - nájemníka (nájemníci současní i minulí) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Okresní, krajský, nejvyšší soud 
Exekutorské úřady 
Dodavatelé informačních systémů Tesco SW a.s. a GORDIC spol. s r.o. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let od vzniku účetního dokladu 

 

20. Zpracování v souvislosti s přihlášením se do výběrového řízení na nájem bytu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče vyhledávání a užití osobních údajů v 
souvislosti s postupem dle zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník  a zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Sekundárně oprávněné zájmy správce a splnění smlouvy 
 
Kategorie osobních údajů: 

Informace z výpisu z evidence rejstříku trestů žadatele 
jméno, příjmení žadatele a osob, které s ním hodlají sdílet domácnost, datum narození či RČ u všech 
osob, které budou sdílet domácnost, bydliště trvalé a aktuální pokud se liší, email, telefon, výpis z 
evidence přestupků o páchaném protiprávním jednání u všech osob starších 15 let, které budou 
sdílet s žadatelem domácnost , zaměstnání a doba prac. poměru, živnostenský list, potvrzení o 
přiznání důchodu ,vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství, přiznání příspěvku  na péči alespoň 
II. stupně u dítěte, podpisy oprávněných osob, pracovní historie za poslední 3 roky, bezdlužnost 
žadatele i osob sdílejících domácnost vůči MMPr, nabízená výše nájemného, informace, zda je osoba 
v exekuci či insolvenci, či má dluhy energetickým společnostem 
 

Kategorie subjektu údajů: 



Fyzické osoby - žadatel + jeho blízké osoby, které budou s žadatelem sdílet domácnost 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Referent bytové správy + vedoucí bytové správy 
Členové komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s 
Obecními byty 
Členové Rady města Přerova 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

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

 

21. Evidence a vymáhání pohledávek fyzické i právnické osoby 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
databází či od subjektů údajů za účelem vedení agendy nájemní a užívací vztahy 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, RČ, IČO, název organizace, osoba zastupující právnickou osobu, 
údaje o statutárním orgánu právnické osoby; bydliště (sídlo) fyzické osoby, místo trvalého pobytu - 
pokud je adresa sídla shodná s místem trvalého (faktického) pobytu; email, telefon; podpisy 
oprávněných osob; informace o skutečném majiteli v příp. právnické osoby; pracovní pozice; vyčíslení 
dlužné částky; spisová značka žaloby, spisová značka exekuce  
 

Kategorie subjektu údajů: 

Nájemci - bytové a nebytové prostory, pozemky, kulturní domy a úřadovny, dodavatelé (VAK -vodné 
stočné, TSMPr - hrobová místa), fyzické osoby nebo právnické osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

okresní, krajský, nejvyšší soud 
Orgány veřejné moci: Policie ČR 
Software - Tesco SW a.s., fa Gordic 
Úřad práce - sociální odbor 
dodavatelé informačních systémů GINIS, FAMA (Tesco SW a.s). a FA Gordic 
společnost provádějící servis informačních systému GINIS, FAMA (Tesco SW a.s).a FA Gordic 
Exekutorské úřady (dle exekučního řádu č. 120/2001 Sb.) 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let (upomínky, nájemné - daňové doklady) 

10 let (platební rozkazy, rozsudky, usnesení, účetní doklady) 

15 let (vymáhané pohledávky – exekuce) 

 

 

 



22. Zpracování v souvislosti s trváním nájmu bytu, prodlužování nájemních smluv, provádění 

vyúčtování služeb aj.  

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních údajů v souvislosti s postupem dle zákona 
č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
 

Právní důvod zpracování: 
Oprávněné zájmy správce 
Sekundárně splnění smlouvy 
 
Kategorie osobních údajů: 

Informace z výpisu z evidence rejstříku trestů žadatele; jméno, příjmení žadatale a osob, které s ním 
hodlají sdílet domácnost; datum narození či RČ u všech osob, které budou sdílet domácnost;   
bydliště trvalé a aktuální pokud se liší; email, telefon; výpis z evidence přestupků o páchaném 
protiprávním jednání u všech osob starších 15 let, které budou sdílet s žadatelem domácnost; 
zaměstnání a doba prac. poměru, živnostenský list, potvrzení o přiznání důchodu,vznik nároku na 
peněžitou pomoc v mateřství, přiznání příspěvku  na péči alespoň II. stupně u dítěte;  podpisy 
oprávněných osob; pracovní historie za poslední 3 roky; bezdlužnost žadatele i osob sdílejících 
domácnost vůči MMPr; evidenční číslo SIPO, číslo bankovního účtu; informace o zdravotním stavu 
nájemce či osob s ním sdílející domácnost 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby - nájemce + jeho blízké osoby, které budou s žadatelem sdílet domácnost 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

dodavatel IS Tesco SW a.s. 
členové komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s 
obecními byty 
členové Rady města Přerova 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

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

 

23. Dispozice s majetkem - Vyřazování a zařazování majetku z evidence SMPr, evidence věcných 

břemen 

Účel zpracování osobních údajů:  

Evidence pozemků města Přerova - vyřazování, pořizování, změny týkající se výměry, ceny a druhů 
pozemků (shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití 
osobních údajů od subjektů údajů pro potřeby úředních úkonů v rámci agendy) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, RČ, datum narození, název, sídlo, IČO právnické osoby, údaje o statutárním orgánu 
PO, místo trvalého pobytu, e-mail, telefon, podpisy oprávněných osob, číslo parcely, číslo popisné 
nemovitosti, číslo evidenční nemovitosti, list vlastnictví, cena nemovitého majetku 



Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení; fyzické osoby - kupující , prodávající; právnické osoby - kupující, 
prodávající; dodavatel informačního systému GINIS, společnost provádějící servis informačního 
systému GINIS 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgány veřejné moci: Policie 
ÚZSVM 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

24. Zpracování v souvislosti s řešením škodních událostí 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů v 
souvislosti s řešením škodních událostí  
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, IČO, název organizace, údaje o statutárním 
orgánu právnické osoby, sídlo organizace, výše způsobené škody, osoby oprávněné jednat za 
právnickou osobu (jméno, příjmení, RČ), vztah osoby k organizaci, podpis oprávněné osoby 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Poškozená fyzická osoba; poškozená právnická osoba  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Pojišťovny řešící škodnou událost 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let od vzniku škody 


