
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

1. Zpracování osobních údajů za účelem evidence válečných hrobů a pietních míst (VH) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vč. ukládání na datové nosiče osobních údajů od různých subjektů za 

účelem zpracování evidence VH na území ORP Přerov 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, datum narození, datum úmrtí, místo narození 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo obrany 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Po dobu existence 

 

2. Zpracování osobních údajů za účelem vydání koordinovaného závazného stanoviska dotčených 

orgánů dle stavebního zákona 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
veřejně přístupných registrů  - katastru nemovitostí, obchodního rejstříku za účelem vydávání 
koordinovaného závazného stanoviska dotčených orgánů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název (PFO), datum narození, IČO (PFO), místo trvalého pobytu, sídlo (PFO), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo, identifikace nemovitosti, vztah nemovitosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci (žadatel, stavebník, zmocněnec), další zúčastněné osoby  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad (nadřízený orgán - odvolací řízení) 

Spolky dle § 70 ZOPK (v případě, že požádají dle §70 ZOPK informace o zamýšlených zásazích, při 

nichž by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody) 



Dodavatelé informačních systémů 
Policie ČR 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

3. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení a vydávání stanovisek podle zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
databází orgánů ochrany přírody, veřejně dostupných registrů či od subjektů údajů pro potřeby 
úředních úkonů v rámci agendy na úseku ochrany přírody a krajiny 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název (PFO), datum narození, IČO (PFO), místo trvalého pobytu, sídlo (PFO), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo, identifikace nemovitosti, vztah nemovitosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci, další osoby zúčastněné na řízení, zástupci spolků dle § 70 zákona o 
ochraně přírody a krajiny 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Spolky dle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny (na žádost) 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Krajský úřad (nadřízený orgán - odvolací řízení) 

Dodavatelé informačních systémů 
Policie ČR 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let, některé typy rozhodnutí 5 let 

 

4. Zpracování osobních údajů za účelem stanovení podmínek zvláštního užívání veřejného 

prostranství dle OZV města Přerova 3/2004 o čistotě a ochraně veřejné zeleně 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
veřejně dostupných registrů či od subjektů údajů pro potřeby úředních úkonů v rámci stanovení 
podmínek zvláštního užívání veřejného prostranství 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

 

 



Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název, datum narození (PFO), IČO (PFO), místo trvalého pobytu, sídlo (PFO), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo, identifikace nemovitosti, vztah nemovitosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel, vlastník nemovitosti 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Městská policie Přerov 
Dodavatelé informačních systémů 
Policie ČR 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

2 roky 

 

5. 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 ORP Přerov včetně ověření shody identifikačních 
údajů s údaji vedenými v Registru ekonomických subjektů (RES) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název, adresa sídla provozovny, IČO, 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 ORP Přerov 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ověřená hlášení o produkci a nakládání s odpady zasílá odbor SÚ a ŽP MMPr Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje a Ministerstvu životního prostředí ČR (§ 39 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a § 22 odst. 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let (doba uchování min. 5 let po odhlášení (§ 39 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) 

 

 

 

 

 



6. Zpracování osobních údajů za účelem vydávání závazných stanovisek a vyjádření z hlediska 

nakládání s odpady a vedení řízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
veřejně přístupných registrů pro potřeby úředních úkonů v rámci agendy odpadového hospodářství. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název (PFO), datum narození, IČO (PFO), adresa trvalého pobytu, sídlo (PFO), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci (žadatel, stavebník, zmocněnec), další zúčastněné osoby  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad (nadřízený orgán - odvolací řízení) 

Ministerstvo životního prostředí (informace o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních - § 39 odst. 10 

zákona o odpadech) 

Dodavatelé informačních systémů 
Policie ČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

7. Zpracování osobních údajů za účelem vydávání vyjádření k posuzování vlivu na životní prostředí 

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
veřejně přístupných registrů  - katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a od subjektů za účelem 
vydávání vyjádření k posuzování vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název (PFO), datum narození, IČO (PFO), adresa trvalého pobytu, sídlo (PFO), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci (žadatel, stavebník, zmocněnec), další zúčastněné osoby (projektant, 
zpracovatel, dotčené orgány) 
 

 



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad 
Ministerstvo životního prostředí 
Dodavatelé informačních systémů 
Policie ČR 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

8. Zpracování osobních údajů za účelem vydávání vyjádření k integrované prevenci dle zákona č. 

76/2002 Sb., o integrované prevenci 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
veřejně přístupných registrů  - katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a od subjektů za účelem 
vydávání vyjádření k integrované prevenci dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název (PFO), datum narození, IČO (PFO), adresa trvalého pobytu, sídlo (PFO), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci (žadatel, stavebník, zmocněnec), další zúčastněné osoby  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad 
Ministerstvo životního prostředí 
Dodavatelé informačních systémů 
Policie ČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Policie ČR 

 

9. Zpracování osobních údajů za účelem vydávání závazných stanovisek a vyjádření, provádění 

kontrol z hlediska ochrany ovzduší a vedení řízení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v 

platném znění 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
veřejně přístupných registrů  - katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a od subjektů za účelem 
vydávání závazných stanovisek, vyjádření a provádění kontrol a vedení řízení dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 



Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název (PFO), datum narození, IČO (PFO), adresa trvalého pobytu, sídlo (PFO), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo, identifikace nemovitosti - parcelní číslo, 
vztah k nemovitosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci (žadatel, stavebník, zmocněnec), další zúčastněné osoby, 
kontrolovaný subjekt 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad 
Dodavatelé informačních systémů 
Policie ČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

10. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení a vydávání závazných stanovisek podle z.č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
veřejně dostupných registrů či od subjektů údajů pro potřeby úředních úkonů v rámci agendy na 
úseku památkové péče 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název (PFO), datum narození, IČO (PFO), adresa trvalého pobytu, sídlo (PFO), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo, identifikace nemovitosti - parcelní číslo, 
vztah k nemovitosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Vlastník památky (správce, uživatel), další osoby zúčastněné na řízení, zmocněnec 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad (nadřízený orgán - odvolací řízení) 

Národní památkový ústav 
Dodavatelé informačních systémů 
Policie ČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let, některé typy rozhodnutí 5 let 
 

 

 



11. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle zákona o vyvlastnění a stavebního 

zákona (I. stupeň - vyvlastňovací úřad) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče osobních údajů účastníků řízení, 
vyhledávání a užití osobních údajů z databází Magistrátu města Přerova, Katastru nemovitostí pro 
potřeby úředních úkonů v rámci agendy obecného vyvlastňovacího úřadu I. stupně 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, sídlo fyzické podnikající osoby, kontaktní 
údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo, vztah k nemovitosti, IČ podnikajících fyzických osob 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci, další osoby zúčastněné na řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Znalec v příslušném oboru (oceňování nemovitostí), notář (dědické řízení) 
Příslušný odvolací orgán - krajský úřad Olomouckého kraje (nadřízený orgán) 

Krajský soud (žaloby) 
Nejvyšší správní soud (kasační stížnosti) 

Dodavatelé IS 
Příslušný správní orgán 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Dle spisového a skartačního řádu, A/5 

 

12. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle stavebního zákona (I. stupeň - 

speciální stavební úřad pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 

účelových komunikací) a podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (I. stupeň - silniční správní úřad) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče osobních údajů účastníků řízení,                                                              
vyhledávání a užití osobních údajů z databází Magistrátu města Přerova, Katastru nemovitostí pro 
potřeby úředních úkonů v rámci agendy speciálního stavebního úřadu I. stupně 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně také výkon veřejné moci 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, sídlo fyzické podnikající osoby, kontaktní 
údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo, vztah k nemovitosti, IČ podnikajících fyzických osob 
 

 



Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci, další osoby zúčastněné na řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Příslušný odvolací orgán - Krajský úřad Olomouckého kraje (nadřízený orgán) 

Ministerstvo dopravy (přezkum rozhodnutí)  

Krajský soud (žaloby) 

Nejvyšší správní soud (kasační stížnosti) 

Dodavatelé IS 
Policie ČR (šetření trestného činu) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Dle spisového a skartačního řádu;  stavební povolení a další spisy týkající se stavby (povolení, 
kolaudace, změny v užívání, odstranění stavby) - po odstranění stavby A/20 

 

13. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle stavebního zákona (I. stupeň - obecný 

stavební úřad) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče osobních údajů účastníků řízení                                                               
vyhledávání a užití osobních údajů z databází Magistrátu města Přerova, Katastru nemovitostí pro 
potřeby úředních úkonů v rámci agendy obecného stavebního úřadu I. stupně 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně také výkon veřejné moci 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, sídlo fyzické podnikající osoby, kontaktní 
údaje: doručovací adresa, email, telefonní číslo, vztah k nemovitosti, IČ podnikajících fyzických osob 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci, další osoby zúčastněné na řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Příslušný odvolací orgán - Krajský úřad Olomouckého kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj (přezkum rozhodnutí)  
Krajský soud (žaloby) 
Dodavatelé IS 
Nejvyšší správní soud (kasační stížnosti) 

Policie ČR (šetření trestného činu) 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Dle spisového a skartačního řádu; např. územní rozhodnutí A/5, ÚR o dělení nebo scelování pozemků 

V/5, stavební povolení a další spisy týkající se stavby (povolení, kolaudace, změny v užívání, 

odstranění stavby) - po odstranění stavby A/20 

 



 

14. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle zákona o lesích (lesní zákon) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
dostupných databází či od subjektů pro potřeby úředních úkonů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČO, datum narození, místo trvalého pobytu, sídlo, kontaktní údaje: doručovací 
adresa, telefon, email, fotografie, výpis z Rejstříku trestů, rodné číslo, posudek o zdravotní 
způsobilosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby zúčastněné na řízení, osoby zúčastněné na kontrolách 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo zemědělství 
Dodavatel informačního systému 
Vlastník lesa 
Krajský úřad 
Soudy (krajský, Nejvyšší správní) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let (lesní stráž, rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, všeobecně) 

10 let (rozhodnutí v pochybnostech, odborný lesní hospodář, nápravné opatření, odnětí pozemku 

z PUPFL) 

20 let (lesní hospodářská osnova, evidence nájmů a výpůjček, rozhodnutí o dělení pozemků) 

 

15. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle zákona o myslivosti 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
dostupných databází či od subjektů pro potřeby úředních úkonů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, fotografie, číslo OP, kontaktní údaje: 
doručovací adresa, telefon, e-mail, výpis a opis z Rejstříku trestů, rodné číslo, informace o pojišťovně, 
posudek o zdravotní způsobilosti, informace o zbrojním průkaze, informace o získání kvalifikace 
myslivosti 
 

 



Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby zúčastněné na řízení, osoby zúčastněné na kontrolách, 
statutární zástupce spolku 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgán státní správy myslivosti 
Dodavatel informačního systému 
Spolky 
Krajský úřad 
Soudy (krajský, Nejvyšší správní) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let (mimořádný lov, náhrada škod, myslivecký hospodář a myslivecká stráž, myslivecké plánování a 

statistika, lovecké lístky po dobu skončení platnosti) 

10 let (uznání honiteb) 

Agenda loveckých lístků (doživotně) 

 

16. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle zákona na ochranu zvířat proti týrání  

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
dostupných databází či od subjektů pro potřeby úředních úkonů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP, kontaktní údaje: doručovací 
adresa, telefonní číslo, email, vztah ke zvířeti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby zúčastněné na řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgán na ochranu zvířat proti týrání 
Krajský úřad 
Soudy (krajský, Nejvyšší správní) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let  

 

17. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle zákona o rostlinolékařské péči 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
dostupných databází či od subjektů pro potřeby úředních úkonů 
 



Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, sídlo (FO podnikající) IČ, kontaktní údaje: 
doručovací adresa, telefon, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby zúčastněné na řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgán rostlinolékařské péče 
Státní rostlinolékařská správa 
Krajský úřad 
Soudy (krajský, Nejvyšší správní) 
Dodavatel informačního systému 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

18. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle zákona o rybářství 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
dostupných databází či od subjektů pro potřeby úředních úkonů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje: doručovací adresa, 
telefon, email, číslo OP, fotografie, výpis z Rejstříku trestů, rodné číslo, posudek o zdravotní 
způsobilosti, informace o získání kvalifikace pro výkon funkce rybářské stráže 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby zúčastněné na řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgán státní správy rybářství 
Vlastník nebo uživatel rybářského revíru 
Krajský úřad 
Dodavatelé informačních systémů 
Soudy (krajský, Nejvyšší správní) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 



19. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle zákona o veterinární péči 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
dostupných databází či od subjektů pro potřeby úředních úkonů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, IČO (FO podnikající), sídlo (FO podnikající), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, telefon, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby zúčastněné na řízení 
 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgán veterinární péče 
Státní veterinární správa 
Městská policie 
Dodavatel informačního systému 
Krajský úřad 
Soudy (krajský, Nejvyšší správní) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

20. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle vodního zákona, stavebního zákona a 

zákona o vodovodech a kanalizacích 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
dostupných databází či od subjektů pro potřeby úředních úkonů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, IČO (FO podnikající), sídlo (FO podnikající), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, telefon, email, vztah k nemovitosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby zúčastněné na řízení, zástupce občanského sdružení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Vodoprávní úřad, ministerstva 
Dodavatelé informačních systémů 



Občanské sdružení  
Krajský úřad 
Soudy (krajský, Nejvyšší správní) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

50 (až po dobu existence stavby) 
 
 

21. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle zákona o ochraně zemědělského 

půdního fondu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
dostupných databází či od subjektů pro potřeby úředních úkonů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, IČO (FO podnikající), sídlo (FO podnikající), 
kontaktní údaje: doručovací adresa, telefon, email, vztah k nemovitosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby zúčastněné na řízení, osoby zúčastněné na kontrolách 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgán na ochranu ZPF, MŽP 
Dodavatel informačního systému 
Celní správa, obce 
Krajský úřad 
Soudy (krajský, Nejvyšší správní) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

15 let 

 

 

22. Zpracování osobních údajů na základě zpracování předloh do orgánů města 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
databází orgánů veřejné správy za účelem zpracování předloh do orgánů města 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, sídlo, IČ podnikající fyzické osoby, telefon, email, doklad o 
zřízení účtu 
 



Kategorie subjektu údajů: 

Dle povahy předlohy; nejčastěji žadatelé o dotaci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv 
Dodavatelé IS 
Dotčené organizace SMP 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ukončení platnosti smlouvy 

 

 

23. Zpracování osobních údajů na základě smlouvy o dílo 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
databází orgánů veřejné správy za účelem uzavření smlouvy o dílo 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundární důvod zpracování plnění jednotlivých smluv 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČ podnikající fyzické osoby, sídlo podnikaní fyzické podnikající osoby, telefon, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv 
dodavatel IS 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ukončení platnosti smlouvy 

 

24. Zpracování osobních údajů na základě administrace dotačních programů vč. uzavírání smluv 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
databází orgánů veřejné správy za účelem administrace dotačních programů - obnova exteriérů a 
EVVO - včetně uzavírání smluv o poskytnutí dotace 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundární důvod zpracování plnění jednotlivých smluv 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, sídlo, IČ, telefon, email, doklad o zřízení účtu 



Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv 
Komise Rady města 
Dodavatelé IS 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ukončení platnosti smlouvy 

 

 

25. Zpracování osobních údajů navrhovatelů za účelem rozhodnutí o namítané podjatosti úřední 

osoby dle § 14 zákona č. 500/2004 Sb. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání vč. ukládání na datové nosiče osobních údajů navrhovatelů a úředních 
osob za účelem rozhodnutí o podjatosti vedoucího oddělení (rozhoduje-li vedoucí odboru) nebo 
referenta (rozhoduje-li vedoucí oddělení). 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, datum narození, IČ (FO 
podnikající) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a jejich zástupci a další osoby zúčastněné na řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Dodavatelé IS 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolací orgán); soudy, policie 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

26. Zpracování osobních údajů za účelem správního trestání dle příslušných zákonů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů z 
databází veřejných registrů subjektů, také údajů od subjektů pro potřeby úředních úkonů v rámci 
agendy správního trestání a odvolacích řízení proti rozhodnutím správních orgánů 1. stupně 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 



Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, IČ, adresa trvalého pobytu, číslo OP, kontaktní údaje: doručovací 
adresa, vztah k nemovitosti - list vlastnictví, veřejné rejstříky - insolvenční, obchodní, živnostenský… 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení a jejich zástupci, další osoby zúčastněné na řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Příslušný odvolací orgán-krajský úřad 
Krajský soud (žaloby) 
Nejvyšší správní soud (kasační stížnosti) 

Dodavatelé IS 

Policie ČR (šetření, součinnost) 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 


