
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

Oddělení: sociálních služeb a bydlení 

 
 

1. Agenda – zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů pro účely vedení agendy Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, IČ (FO podnikatel), sídlo (FO podnikatel), datum narození, místo trvalého i 
faktického pobytu, rodné číslo, telefon, zdravotní stav (potvrzení lékaře), podpis, sociální situace 
rodiny, číslo OP, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby - oprávněný příjemce důchodu, zvláštní příjemce důchodu, opatrovník, zákonný 
zástupce 
Statutární orgány PO (v případě, že zvláštním příjemcem je PO) 
Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Česká správa sociálního zabezpečení 
Poskytovatelé pobytových služeb 
Státní správa - krajský úřad 
MMPr, SVaZ 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

2. Agenda předlohy a zápisy z jednání orgánů města  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů - Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování, 

Zastupitelstva města Přerova 

 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název a sídlo obchodní společnosti, IČO (FO podnikající), trvalý pobyt FO, email, 
telefon, podpisy oprávněných osob, informace o bezdlužnosti e vztahu k SMPr, veškeré citlivé údaje, 
které se mohou vztahovat ke konkrétnímu bodu jednání 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzická osoba nepodnikatel 
Fyzická osoba podnikatel 
Právnická osoba (statutární orgán) 



 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

RM, ZM Přerova, členové Výboru pro sociální a zdrav.zálěžitosti a soc.začl. 
organizační pracovník 
politici 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 
 
3. Agenda veřejné opatrovnictví  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů pro účely výkon veřejného opatrovnictví, zastupování města ve věci 

opatrovnictví, zajištění finančních úkonů v souvislosti s opatrovnictvím 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Výkon veřejné moci 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení opatrovance, datum narození, rodné číslo opatrovance, místo trvalého pobytu, 
místo skutečného pobytu opatrovance (pobytová sociální služba, azylové domy, ubytovny, adresa 
příbuzných u kterých se zdržuje), číslo + kopie OP opatrovance, v odůvodněných případech i platný 
OP opatrovance, rodný list, rozsudky soudů opatrovance, smlouvy (o poskytnutí sociální služby, 
pracovní smlouva, kupní smlouva, smlouvy k bankovním účtům a další) opatrovance, doklady o 
příjmech (důchod, příjem ze závislé činnosti, dávky hmotné nouze a státní sociální podpory) 
opatrovance. 
Doklady o výdajích opatrovance (SIPO) opatrovance, bankovní výpisy opatrovance, výpisy 
opatrovance - stavební spoření, životní pojištění, kapitálový majetek, vkladní knížky opatrovance, 
kontakty a adresa rodiny opatrovance, zdravotní zprávy opatrovance, znalecké posudky soudního 
znalce v oblasti psychiatrie ohledně opatrovance, osobní údaje osoby, která byla pověřena výkonem 
opatrovnictví, osobní údaje osoby, která byla zproštěna funkce opatrovníka, osobní údaje osob 
pečujících pro potřeby příspěvku na péči, osobní údaje osob, které vstoupily do vztahu s 
opatrovancem v rámci kupních smluv, fotografie (scan OP), kartička zdravotní pojišťovny, fotografie 
opatrovanců z akcí v zařízeních a z návštěvy opatrovníka 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby omezené ve svéprávnosti, u nichž je pravomocným rozsudkem soudu opatrovníkem 

jmenováno statutární město Přerov, zaměstnanec - osoba pověřená výkonem opatrovnictví, 

navrhovatel, osoby blízké posuzovanému, opatrovník pro řízení, další účastníci řízení 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Soudy, advokacie, notáři 
Policie ČR 
Státní zastupitelství 
ČSSZ, OSSZ 
Exekutorské úřady 
Banky 
Pojišťovny 



Úřad práce ČR 
Sociální služby 
Finanční úřad 
Katastrální úřad 
Zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny 
Další dotčené orgány a organizace 
Dodavatelé energií (ČEZ, Inogy atd.) 
MMPr 
Realitní kancelář (v případě koupě a prodeje nemovitostí) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

4. Agenda sociální  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem zajištění konání veřejných sbírek 

 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, název orgánu a sídlo společnosti (identifikační údaje statutárního orgánu), sídlo 
fyzické osoby (FO podnikající), email, telefon 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Vybraný subjekt (FO, FO podnikající) 
Pověření pracovníci MMPr 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MMPr 
Krajský úřad 
Vybraný subjekt 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

5. Agenda smluvní / agenda sociální  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů pro účely zastoupení při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Splnění smlouvy 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, rodné číslo, podpis, telefon, 
email, zdravotní stav, sociální situace, pracovní pozice 
 



Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby - osoby zastoupené, rodinní příslušníci 
Fyzické osoby podnikající - lékaři 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Zdravotnická zařízení 
Zařízení sociálních služeb 
MMPr, oddělení SVaZ 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Okresní soudy 
Právnické osoby -neregistrované sociální služby 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

6. Agenda přestupky 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem vedení přestupkového řízení 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, číslo OP, rodné číslo, telefon, 
podpis, pracovní pozice, email, sociální situace, fotografie - podezřelý (obviněný) ze spáchání 
přestupku 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající 
Právnické osoby (statutární orgány) 
Svědci 
Osoby a subjekty dotčené přestupkovým jednáním 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Státní správa 
Policie České republiky 
Městská policie 
Krajský úřad 
Dotčené orgány a instituce 
Právnické osoby - advokáti, firmy, zaměstnavatelé 
Kancelář Ombudsmana 
Zdravotnické organizace 
Krajský soud 
Nejvyšší správní soud 
Notáři 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 



7. Agenda sociální pohřby  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem zajištění sociálních pohřbů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, rodné číslo, další údaje, které jsou součástí úmrtního listu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

fyzické osoby - manželé/manželky/partneři/partnerky zemřelých 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

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

5 let  

 

8. Agenda legislativy / agenda sociální 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů pro účely vydání opatření obecné povahy, jimž se vyhlašuje oblast se 
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 
 

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

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP, telefon, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení, jiné dotčené osoby 
Jiné dotčené osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

KÚ OL kraje 
Soudy 
OSPOD, PČR 
MMPr, oddělení SVaZ 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 



9. Agenda kontrolní činnost 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů v rámci provádění veřejnoprávních kontrol u dotací poskytnutých z 
rozpočtu města  
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, informace o bezdlužnosti ve vztahu k SMPr, místo bydliště FO, email, telefon, 
podpisy fyzické osoby 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikatel 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Odbor SVŠ, útvar interního auditu a kontroly 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

10. Agenda sociální 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů pro účely komunitního plánování sociálních služeb 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení členů pracovních skupin, členů řídícího výboru  - fyzické osoby, telefonní číslo, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci procesu komunitního plánování, zástupci nestátních neziskových organizací 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Strategické dokumenty obsahující jména a příjmení členů pracovních skupin jsou veřejně přístupné - 
web města, tištěné verze dokumentů 
Nestátní neziskové organizace 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

11. Agenda sociální / agenda zdravotnictví 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy Euroklíč 
 



Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, typ a číslo průkazu TP, ZTP a ZTP/P, čestné prohlášení o 
typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.), číslo OP, lékařské zprávy 
 

Kategorie subjektu údajů: 

fyzické osoby - žadatelé o Euroklíč 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. 
MMPr, oddělení SVaZ 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

12. Agenda sociální / dotační programy 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů na základě podaných žádostí o individuální dotace a v rámci Dotačního 
programu v oblasti sociální a zdravotní 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, RČ/datum narození, místo trvalého pobytu, sídlo (FO podnikatel), telefon, email, 
číslo OP 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikatel 
Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv 
Zástupci poskytovatelem založených nebo zřízených právnických osob nebo právnických osob, v nichž 
má poskytovatel majetkovou účast 
Členové Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a sociální začleňování 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

13. Smluvní agenda 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů pro účely vydání doporučení dle ust. § 3075 zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 



 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení zájemce o uzavření nájemní smlouvy, datum narození zájemce o uzavření nájemní 
smlouvy, místo trvalého pobytu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

zájemci o uzavření nájmu k bytu zvláštního určení v Kojetíně, Tovačově - fyzické osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

14. Agenda bytová / agenda sociální 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů pro účely vedení bytové agendy - poskytnutí obecního bytu, znovu 
uzavření nájemní smlouvy, výměna bytu 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Souhlas subjektu údajů 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení žadatele a osob, které s žadatelem sdílí byt, datum narození žadatele a osob, které s 
žadatelem sdílí byt, místo trvalého i faktického pobytu, číslo OP, rodinný stav, rodný list, rozsudky 
soudu, email, číslo telefonu, zdravotní stav, čestné prohlášení - ověření bezdlužnosti, potvrzení o 
zaměstnání a výši příjmu, nájemní smlouva,  potvrzení o sociálních dávkách, výpis přestupků a 
trestního rejstříku, sociální situace rodiny, veškeré citlivé údaje, které se vztahují ke konkrétní žádosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel o obecní byt, žadatel o znovu uzavření nájemní smlouvy, žadatel o výměnu bytu, osoby 
sdílející byt s žadatelem 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Obce 
Odd. sociální prevence a pomoci a úřad práce 
Soud a policie  
Sociální služby města Přerova, příspěvková organizace 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

15. Agenda sociální 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem stanovení úhrady za stravu a péči 
 

Právní důvod zpracování: 



Splnění právní povinnosti 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, podpis, rodné číslo,  telefon, 
email, zdravotní stav, pracovní pozice, sociální situace, číslo OP 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení, nezaopatřené dítě, společně posuzované osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Účastníci správního řízení - fyzické osoby, právnické osoby (zařízení sociálních služeb) 
MMPr, oddělení SVaZ 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Firmy - zaměstnavatelé fyzických osob 
Zdravotnická zařízení 
Úřad práce 
Další dotčené orgány a organizace 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

16. Agenda v rámci projektu Tísňové hodinky pro seniory 

Účel zpracování osobních údajů:  

Sepsání žádosti se seniorem o přidělení tísňových hodinek, doložení výpisu ze zdravotní 
dokumentace, provedení sociálního šetření (rodinná, sociální a zdravotní anamnéza), sepsání 
smlouvy o výpůjčce se seniorem a statutárním městem Přerov 
 

Právní důvod zpracování: 
Souhlas subjektů údajů 
Plnění smlouvy 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, telefonní číslo, rodinná, 
zdravotní a sociální anamnéza, výpis ze zdravotní dokumentace 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby (zájemci a uživatelé tísňových hodinek) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Linnet eu s.r.o., Karlovo náměstí 84, 547 01 Náhod (předávané údaje: jméno, příjmení a číslo 
hodinek) 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let žádosti, 10 let ukončené smlouvy 

 


