
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: VNITŘNÍ SPRÁVY 

Oddělení: vnitřních služeb 

 

1. Autodoprava 

Účel zpracování osobních údajů:  

Správa vozového parku, kniha jízd, rezervace, dopravní nehody, přestupky řidičů referentských 
vozidel, zápis do evidence motorových vozidel 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně oprávněné zájmy správce 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP, fotografie (scan OP), řidičský 
průkaz (scan ŘP), podpis, telefonní číslo, mobilní číslo, e-mailová adresa 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Všichni zaměstnanci,  
Osoby vykonávající veřejnou funkci u SMPr 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

O2 (poskytovatel aplikace Car Control) 

Pojišťovna 
Dodavatel a správce informačního systému 
Policie ČR 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

Účel zpracování osobních údajů:  

Příjem, vedení, shromažďování a zveřejnění za účelem vedení dokumentace BOZP a PO a zabezpečení 
všech úkonů a prací (údržba, provoz, opravy, revize, kontroly, stavební úpravy, výdej OOPP, evidence) 
spjatých se zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na všech 
pracovištích MMPr daných dikcí zákoníkem práce a zákonem o požární ochraně a jejich prováděcími 
předpisy. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul; datum narození; místo narození; osobní číslo; pracoviště; telefonní, mobilní 
číslo; podpis; název PO, PO; statutární zástupce PO; osoba jednající za PO; adresa sídel FPO, PO; IČ, 
DIČ; e-mailová adresa 
 



Kategorie subjektu údajů: 

Všichni zaměstnanci MMPr 
Osoby vykonávající veřejnou funkci u SMPr 
Statutární zástupce 
Pověřený zástupce, statutárního orgánu 
Technický pracovník externí, osoby OSVČ 
Občané 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Hasičský záchranný sbor ČR 
Státní úřad inspekce práce ČR 
Hygienické stanice a Státní zdravotní ústav 
Policie ČR 
Technická inspekce ČR 
Dodavatel a správce IS (Tesco SW) 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let (daňové doklady za služby v BOZP, PO. Standardně 5 let) 

 

3. Nákup movitého a spotřebního materiálu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Objednávky, smlouvy, daňové doklady, evidence, výdej, kontroly, likvidace. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně oprávněné zájmy správce 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, název obchodní společnosti, adresa sídel právnických a fyzických podnikajících 
osob, identifikační číslo osoby, daňové číslo osoby, telefonní číslo, e-mailová adresa, mobilní číslo, 
bankovní spojení, podpis, osoba jednající za PO 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Statutární zástupce 
Pověřený zástupce, statutárního orgánu 
Referent odd. vnitřních služeb 
OSVČ 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Dodavatel a správce IS 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let (daňové doklady, standardně 5 let) 

 

 

 



4. Pokladna 

Účel zpracování osobních údajů:  

Pokladní kniha, pokladní deník, příjmové a výdajové pokladní doklady, evidence cenin a valut. 
 

Právní důvod zpracování: 
Oprávněné zájmy správce 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, průkaz dokládající 
totožnost, název FPO, PO, adresa sídel právnických a fyzických podnikajících osob, statutární zástupce 
PO, osoba jednající za PO, IČO, DIČ, e-mailová adresa 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Všichni zaměstnanci MMPr 
Osoby vykonávající veřejnou funkci u SMPr 
Členové organizačních složek SMPr 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Dodavatel a správce informačního systému 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let daňové doklady 

 

5. Senior TAXI 

Účel zpracování osobních údajů:  

Příjem, evidence, fotografování, sepisování smluv, provozování TAXI služby, příjmové a výdajové 
pokladní doklady. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění smlouvy 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo a typ průkazu dokládající 
totožnost, podpis, e-mailová adresa, fotografie 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Občan 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let daňové doklady 

 

 



6. Správa budov MMPr 

Účel zpracování osobních údajů:  

Údržba, provoz, opravy, revize, kontroly, stavební úpravy - budov MMPr a technických zařízení 
(nedílných součástí budov). 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně oprávněné zájmy správce a splnění smlouvy 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, název obchodní společnosti, adresa sídel právnických a fyzických podnikajících 
osob, identifikační číslo osoby, daňové číslo osoby, telefonní číslo, podpis, e-mailová adresa, mobilní 
číslo, bankovní spojení, kontaktní osoba  
 

Kategorie subjektu údajů: 

Statutární zástupce, 
Pověřený zástupce, statutárního orgánu, referent odd. vnitřních služeb, OSVČ, technický pracovník 
Externí osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Dodavatel a správce IS 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let daňové doklady 

 

7. Úřední deska 

Účel zpracování osobních údajů:  

Evidence, vyvěšování, svěšování dokumentů na úřední desku, zveřejňování na internetových 
stránkách SMPr. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, název obchodní společnosti, adresa 
sídel právnických a fyzických podnikajících osob, identifikační číslo osoby, daňové číslo osoby, 
telefonní číslo, mobilní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení, podpis, kontaktní osoba  
 

Kategorie subjektu údajů: 

Název FO, FPO, PO, osoba jednající za PO, referent odd. vnitřních služeb, OSVČ, občan 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Dodavatel a správce IS 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

1 rok 



8. Ztráty a nálezy 

Účel zpracování osobních údajů:  

Příjem, zveřejnění, shromažďování, evidence, úschova, likvidace, prodej, výdej. 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Sekundárně splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, průkaz dokládající 
totožnost, název obchodní společnosti, adresa sídel právnických a fyzických podnikajících osob, 
identifikační číslo osoby, daňové číslo osoby, telefonní číslo, mobilní číslo, bankovní spojení, zákonný 
zástupce, e-mailová adresa, podpis, kontaktní osoba  
 

Kategorie subjektu údajů: 

Nálezce (FO, FO podnikající), referent odd. vnitřních služeb, vlastník nalezené věci  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Policie ČR 

Poskytovatel a správce IS 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 


