
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

Oddělení: sociálně-právní ochrany dětí 

 

1. Agenda  - zaměstnanecká smlouva / stížnosti a podněty 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem vyřízení stížnosti na pracovníka 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, podpisy oprávněných osob, 
sociální situace rodiny 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby - stěžovatelé, osoby vedené ve spise OSPOD 
Zaměstnanci MMPr 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Státní správa - krajský úřad (včetně odvolacího řízení), MPSV 
Kancelář Ombudsmana 
Krajský soud 
Nejvyšší správní soud 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

2. Agenda OSPOD  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem výkonu sociálně - právní ochrany dítěte - Kulatý stůl 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Oprávněný zájem správce 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, fotografie z akce, telefon, podpisy oprávněných osob 
 
 

Kategorie subjektu údajů: 

fyzické osoby - účastníci setkání "Kulatý stůl" 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MMPr.-sociální pracovníci, vedoucí odd. a odboru, ekonomka odd. 
Statutáři organizací 



Zástupci státní správy 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

3. Agenda  OSPOD / rozhodnutí o podjatosti 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem podjatosti úřední osoby 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, podpisy oprávněných osob, 
sociální situace rodiny 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastník řízení osoba podávající námitku 
Dotčený pracovník MMPR 
Účastník řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Státní správa - krajský úřad (včetně odvolacího řízení), MPSV 
Kancelář Ombudsmana 
MMPR., odd. organizační 
MMPR.-vedoucí odd., dotčený úředník, koordinátor 
Krajský soud 
Nejvyšší správní soud 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

4. Agenda OSPOD  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zajištění výkonu sociálně - právní ochrany dítěte-pořádání preventivních aktivit 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Souhlas subjektu údajů 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, fotografie, telefon, podpisy 
oprávněných osob, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby - manželé/manželky/partneři/partnerky zemřelých 
 



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Pohřební služba 
Notářské kanceláře projednávájící dědická řízení 
Nemocnice 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Případní dědicové - fyzické osoby  
Okresní soud 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

5. Agenda OSPOD  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem výkonu sociálně - právní ochrany dítěte 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, pracovní pozice, číslo OP, 
fotografie, rodné číslo, rodný list, telefon, podpisy oprávněných osob, sociální situace rodiny, 
zdravotní stav, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO - děti a jejich zákonní zástupci, opatrovníci, poručníci, osoby blízké 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Státní správa - krajský úřad (včetně odvolacího řízení), MPSV 

MMPR-sociální pracovníci 

právnické osoby-advokáti 

Probační a mediační služba 

Porada pro rodinu 

Poskytovatelé služeb 

Zdravotnický úsek 

ÚP 

Policie 

Kancelář Ombudsmana 

Soudy, advokacie, notáři, OSZ,ČSSZ, školy, doprovázející organizace pro pěstouny apod. 

Nestátní neziskové organizace 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

15 let 

 

6. Agenda OSPOD  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem zajištění výkonu sociálně - právní ochrany dítěte-pořádání 
preventivních aktivit 



Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČ, sídlo (FO podnikatel), datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, číslo 
OP, rodné číslo, telefon, podpis 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikající, FO zmocněné na základě plné moci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

odbor SVŠ - oddělení SVaZ, odboru ekonomiky MMPr (pokladna) 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 


