
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: EKONOMIKY 

Oddělení: místních příjmů 
 

1. Agenda – Evidence označených psů a jejich chovatelů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchování a užití osobních údajů za účelem evidence označených psů a jejich 

chovatelů 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, jméno a příjmení statutárního orgánu 

právnické osoby; u fyzické osoby podnikající: sídlo firmy, sídlo provozovny, IČ;  adresa pro 

doručování, doklad  totožnosti, fotografie (scan) registrační karty psa, email, telefon, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Chovatel psa – fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba zastoupená statutárním 

orgánem; zákonný zástupce, opatrovník,  zmocněnec  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Městská policie Přerov 
Útulky pro zatoulaná zvířata 
Policie ČR 
Soudy 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

2. Agenda – Vedení a vymáhání pohledávek v oblasti sociálních dávek 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem vedení a vymáhání pohledávek v oblasti 

sociálních dávek převzatých od 01.07.2012 z Odboru sociálních věcí a školství  

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, doklad 

totožnosti, telefonní číslo, email, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Dlužník - fyzická osoba, opatrovník, zmocněnec  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgány veřejné moci a osoby dle § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění  

Exekutorský úřad 
 



Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

3. Agenda – Správa a vymáhání místních poplatků 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování na základě ohlašovací povinnosti poplatníka nebo jeho zákonného zástupce, či 
zmocněnce dle příslušné OZV (přihlášení, odhlášení, změna) nebo z Registru obyvatel (GEOVAP),  
Registru ekonomických subjektů - RES (MV), Seznamu základních registrů - ROB (MV),  Czech Pointu 
(MV), uchování a užití osobních údajů za účelem správy (vč. vyměření) a vymáhání místních poplatků: 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek z ubytovaní kapacity, poplatek za užívaní veřejného 
prostranství 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu,  jméno a příjmení statutárního 
orgánu právnické osoby; u fyzické osoby podnikající: sídlo firmy, sídlo provozovny, IČ;  adresa pro 
doručování, doklad totožnosti, fotografie, email, telefon, kopie ubytovací knihy, číslo mikročipu nebo 
tetování u psů, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Poplatník - fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba zastoupená statutárním 
orgánem; zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Orgány veřejné moci a osoby dle § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění  
Exekutorský úřad 
Insolvenční správce 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 
5 let  

 

4. Agenda – Vedení daňového řízení dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                 

a daňového řádu v rámci dělené správy – odvody a penále za porušení rozpočtové kázně 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání osobních údajů na datové nosiče za účelem vydání 
rozhodnutí o uložení odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně 
příjemcům veřejné finanční podpory na základě podrobně odůvodněného požadavku   

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu,  jméno a příjmení statutárního 
orgánu právnické osoby; u fyzické osoby podnikající: sídlo firmy, sídlo provozovny, IČ; adresa pro 
doručování, doklad totožnosti, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Příjemce dotace - fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba zastoupená statutárním 
orgánem; zmocněnec 



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Soudy 
Exekutorský úřad 
Orgány veřejné moci a osoby dle § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

5. Agenda – Vedení evidence ostatních pohledávek 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů subjektů pro potřeby úředních úkonů v rámci 
evidence ostatních pohledávek města (ostatní pohledávky, škody na majetku města, pokuty ze 
smluvních vztahů, faktury po lhůtě splatnosti) 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu,  jméno a příjmení statutárního 
orgánu právnické osoby; u fyzické osoby podnikající: sídlo firmy, sídlo provozovny, IČ; adresa pro 
doručování, doklad totožnosti, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Dlužník - fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba zastoupená statutárním orgánem; 
zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Soudy 
Exekutorský úřad 
Insolvenční správce 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

6. Agenda – Pololetní přehled pohledávek po lhůtě splatnosti města a jím zřízených příspěvkových 

organizací města, vyhotovení zápisu z jednání 

Účel zpracování osobních údajů:  

Informace o výši pohledávek, důvody jejich vzniku, způsob a efektivita vymáhání 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, u fyzické osoby podnikající: sídlo firmy, sídlo provozovny, IČ;  trvalý pobyt, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Dlužník – fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba zastoupená statutárním orgánem; 
zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ředitelé příslušné příspěvkové organizace a jejich zaměstnanci spravující danou pohledávku 



Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

7. Agenda – Daňové řízení – vymáhání pokut a nákladů řízení v rámci dělení správy 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání osobních údajů postoupených z jednotlivých odborů MMPR a Městské 
policie Přerov, vyhledávání a užití osobních údajů od subjektů údajů nebo z Registru obyvatel 
(GEOVAP), Registru ekonomických subjektů - RES (MV), Seznamu základních registrů - ROB (MV),  
Czech Pointu (MV), za účelem  vymáhání pokut a nákladů řízení dle daňového řádu 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu,  jméno a příjmení statutárního 
orgánu právnické osoby; u fyzické osoby podnikající: sídlo firmy, sídlo provozovny, IČ; adresa pro 
doručování, doklad totožnosti, email, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Dlužník - fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba zastoupená jednatelem, 
statutárním orgánem; zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Orgány veřejné moci a osoby dle § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění  
Exekutorský úřad 
Městská policie Přerov 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

8. Agenda – Vedení řízení dle zákona o hazardních hrách 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů  subjektů  ve vztahu k povolení herního prostoru  
a ohlášení tomboly a turnaje malého rozsahu dle zákona  č. 186/2016  Sb., o hazardních hrách,                  
v platném znění  

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, jméno a příjmení statutárního 
orgánu právnické osoby; adresa pro doručování, doklad totožnosti, telefon, email, scan osobních 
údajů, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Provozovatel hazardních her  - právnická osoba  zastoupená statutárním orgánem, zmocněnec 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Soudy 
Ministerstvo financí, Celní úřad, Specializovaný finanční úřad 



Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

9. Agenda – Vystavení potvrzení o bezdlužnosti subjektu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem vystavení potvrzení o bezdlužnosti 
subjektu 

Právní důvod zpracování: 

Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu,  jméno a příjmení statutárního 
orgánu právnické osoby; u podnikající fyzické osoby: sídlo firmy, sídlo provozovny, IČ;  adresa pro 
doručování, průkaz totožnosti, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel - fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba zastoupená statutárním orgánem, 
zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Odbory MMPr 
Dle požadavku daňového subjektu - banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, obce aj. 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

10. Agenda – Součinnost u konání veřejných sbírek 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů v rámci součinnosti u konání veřejných sbírek pro 
předem stanovený veřejně prospěšný účel na území města 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno a příjmení statutárního orgánu právnické osoby; jméno a příjmení zmocněnce, datum 
narození, trvalý pobyt, doručovací adresa, doklad  totožnosti  

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel - právnická osoba zastoupená statutárním orgánem, zmocněnec  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

11. Agenda – Úhrada peněžní povinnosti prostřednictvím SIPO 

Účel zpracování osobních údajů:  



Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů fyzických osob za účelem úhrady peněžní 
povinnosti (místní poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů a nájemné u nebytových prostor) 
prostřednictvím SIPO na základě jejich žádosti 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Sekundárně splnění smlouvy 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, rodné číslo 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel - fyzická osoba, zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec   

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Česká pošta, s.p. 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  
 


