
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: EKONOMIKY 

Oddělení: rozpočtu 

 

1. Agenda  - Realizace bankovního styku a zabezpečení financování 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem uzavírání smluv za účelem realizace 

bankovního styku a zabezpečení financování 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
sekundárně splnění smlouvy 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, číslo OP, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Zaměstnanci magistrátu, kteří mají přístup do elektronického bankovnictví, FO (statutární orgány 
města, či zástupci), FO (statutární orgány peněžního ústavu, či zástupci) 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let od ukončení platnosti smlouvy 

 

2. Agenda – Evidence cenných papírů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem evidence cenných papírů 

Právní důvod zpracování: 
Oprávněné zájmy správce 
Sekundárně splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, funkce, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem města či nakupujícího nebo prodávajícího; fyzické 

osoby pověřené k podpisu na základě usnesení    

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let od ukončení platnosti smlouvy 

 

3. Agenda  - Cenové kontroly 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem provádění cenových kontrol 



Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, podpis, telefonní číslo, bydliště, místo podnikání 

Kategorie subjektu údajů: 

Kontrolovaná a povinná osoba 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let od konce roku po předání do archivu 

 

4. Agenda  - Realizace finanční kontroly 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem realizace finanční kontroly 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, funkce, kontakt, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Pracovníci magistrátu pověřeni výkonem finanční kontroly 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Interní audit 

Auditor 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let od ukončení příslušného roku 

 

5. Agenda  - Poskytování zápůjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem poskytování zápůjček z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Sekundárně splnění smlouvy 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, podpis, bydliště, datum narození, telefonní číslo, výše příjmů 

Kategorie subjektu údajů: 

Příjemci zápůjček, ručitel, FO (statutární orgány města), zástupci 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Přerov 

 



Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

12 let od konce roku po předání do archivu 
 
 

6. Agenda – Činnost finančního a rozpočtového výboru – projednávané materiály, usnesení výboru, 

zápisy z jednání 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních údajů v souvislosti s činností výboru 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, pracovní pozice, pozice v rámci orgánů 
společnosti, IČO (FO podnikající), další - dle obsahu projednávaných materiálů 

Kategorie subjektu údajů: 

Členové výboru, organizační pracovník výboru, hosté, osoby uváděné v projednávaných materiálech 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Auditor 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let po ukončení příslušného  

roku (ode dne předání do spisovny) 

 

 

7. Agenda – Přijetí či poskytnutí daru při mimořádných událostech 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem přijetí či poskytnutí daru při 
mimořádných událostech 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Sekundárně splnění smlouvy 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, funkce, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem města nebo dárce či obdarovaného, fyzické osoby 
pověřené k podpisu usnesením 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let od ukončení platnosti smlouvy 

 

8. Agenda – Evidence příkazových bloků 

Účel zpracování osobních údajů:  



Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem evidence prázdných a stornovaných 
příkazových bloků do jejich vrácení na krajský úřad 
Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, funkce, podpis (úřední osoba); jméno, příjmení (FO obviněná), IČO (FO podnikající - 
obviněná), podpis, adresa, datum narození 

Kategorie subjektu údajů: 

Obviněný, zaměstnanci magistrátu 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

2 roky 

 

9. Agenda – Zpracování rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem zpracování rozpočtu, závěrečného účtu 
a rozpočtových opatření 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, funkce, podpis, fotografie náměstka primátora (u závěrečného účtu) 

Kategorie subjektu údajů: 

Zastupitelé, zaměstnanci magistrátu - dle podpisových vzorů, zaměstnanci příspěvkových organizací, 
příjemci dotací (FO podnikající, FO) 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let od konce roku po předání do archivu 

 

10. Agenda – Poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov, a.s. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem poskytnutí dotace společnosti Teplo 
Přerov, a. s. 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Sekundárně splnění smlouvy 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, funkce, podpis 

Kategorie subjektu údajů: 



Fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem města či mají pověření k jeho zastupování, fyzické 

osoby, které jsou statutárním orgánem společnosti Teplo Přerov, a.s.  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let od ukončení platnosti smlouvy 


