
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
1. Agenda  - Zpracování osobních údajů za účelem vedení soudních sporů v rozsahu dle 

Organizačního řádu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních údajů v souvislosti s vedením soudních 
sporů, jejichž účastníkem je statutární město Přerov 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, sídlo (FO podnikající) podpisy účastníků 
soudního sporu, pracovní pozice příslušných osob (účastníků, zaměstnanců soudů) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci soudního sporu 
Zaměstnanci soudů 
Znalci (FO podnikající) 
Svědci  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgány veřejné moci  
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let od pravomocného skončení soudního sporu 

2. Agenda  - Zpracování a koordinace smluv, které spadají do kompetence odboru dle 

Organizačního řádu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů 
osob, které jsou účastníky smluv, jejichž další smluvní stranou je statutární město Přerov, v 
souvislosti s postupem dle níže uvedených zákonů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně splnění smlouvy 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefon, email, podpisy oprávněných osob, 
pracovní pozice/pozice v rámci orgánů společnosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci smlouvy 



Osoby oprávněné zastupovat účastníky smlouvy 
Oprávněné úřední osoby příslušného správního orgánu 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

3. Agenda – Právní konzultace 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů 
v souvislosti s poskytováním právních konzultací v oblasti státní správy a samosprávy v rámci 
jednotlivých řízení či na základě smlouvy 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Sekundárně splnění smlouvy 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, sídlo (FO podnikající), e-mail, telefonní 

kontakt, podpisy účastníků smlouvy, příp. jejich zástupců, pracovní pozice/pozice v rámci orgánů 

společnosti 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci smlouvy 
Účastníci správního řízení 

Zástupci účastníků řízení 

Členové Zastupitelstva města Přerova 

Žadatelé o informace 

Zaměstnanci statutárního města Přerova a jeho příspěvkových organizací nebo právnických osob 

založených statutárním městem Přerov 

Zaměstnanci orgánů veřejné moci (např. v případě zaslání dotazu orgánům veřejné správy) 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Orgány veřejné moci (včetně předávání osobních údajů do cizích států) 
Notáři 
Tlumočníci (v případě nutnosti překladu do cizího jazyka) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 
 

 


