
1 
 

Informace o zpracování osobních údajů při činnostech ÚMČ Praha 4 podle § 8 zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ze dne 12. března 2019 a obecného nařízení 

EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) 

1. Odbor finanční správy 
 

Místní poplatek z ubytovací kapacity 

Účel zpracování: vybírání místního poplatku z ubytovací kapacity 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti a písm. e) při výkonu veřejné moci 

Kategorie subjektů údajů: fyzická nebo fyzická osoba podnikající – ubytovatel, nemusí být vlastníkem 

       ubytovacího zařízení, ale i jeho nájemce 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, č. OP, bankovní spojení,  

             e-mail, IČ, bankovní spojení, telefon  

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  

Účel zpracování: vybírání místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti a písm. e) při výkonu veřejné moci 

 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba, která přechodně poskytla ubytování 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, č. OP, bankovní spojení,  

             e-mail, IČ, bankovní spojení, telefon  

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství  

Účel zpracování: vybírání místního poplatku za užívání veřejného prostranství 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti a písm. e) při výkonu veřejné moci 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, č. OP, bankovní spojení,  

             e-mail, telefon  

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Místní poplatek ze psů 
Účel zpracování: vybírání místního poplatku ze psů a vymáhání případných pohledávek z neuhrazených  

    poplatků 

Správce/zpracovatel: Městská část Praha 4 (vybírání poplatku/evidence čipu) 

Právní titul pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti a písm. e) při výkonu veřejné moci 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba – držitel psa 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, č. OP, bankovní spojení,  

             e-mail, telefon  

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci, MHMP 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 
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Místní poplatek ze vstupného 
Účel zpracování: vybírání místního poplatku ze vstupného 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti a písm. e) při výkonu veřejné moci 

 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba, která pořádá akci (kulturní, sportovní, prodejní, reklamní) 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, č. OP, IČ, bankovní spojení,  

             e-mail, telefon  

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci, MHMP 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

2. Odbor hospodářské správy 
 

Archiv MČ Praha 4 

Účel zpracování: vedení archivu, provádění archivní služby 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci 

Plánované lhůty pro výmaz: dle spisového a skartačního řádu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Podatelna ÚMČ Praha 4 
Účel zpracování: činnost podatelny ÚMČ Praha 4  

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie osobních údajů 

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci 

Plánované lhůty pro výmaz: dle spisového a skartačního řádu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Pokladna ÚMČ Praha 4 

Účel zpracování:  pokladní operace (příjmová a výdajová pokladna) 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt  

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Pronájmy sálů MČ 

Účel zpracování:  pronajímání sálů v majetku MČ 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, IČ 

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci 

Plánované lhůty pro výmaz: dle spisového a skartačního řádu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 
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3. Odbor kancelář tajemníka 
 

Czech Point 

Účel zpracování:  vydávání výpisů z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, 

z centrálních veřejných  evidencí a rejstříků oprávněným osobám  

Zpracovatel: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  plnění právní povinnosti  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, č. OP 

Kategorie příjemců: ÚMČ – zaměstnanci odd. informačních center 

Plánované lhůty pro výmaz: žádost o výpis z rejstříku trestů – S10 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Krizové řízení, bezpečnost práce, ochrana utajovaných skutečností 

Účel zpracování:  zpracování krizových plánů, směrnic BOZP, hlášení pracovních úrazů  

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba – zaměstnanci ÚMČ, zástupci samosprávy 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ 

Kategorie příjemců: bezpečnostní ředitel, zaměstnanec odd. krizového řízení 

Plánované lhůty pro výmaz: krizové řízení – 5 let, bezpečnost práce – 10 let, ochrana utajovaných informací – řídí se 

zvláštními právními předpisy 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Ověřování podpisů a listin 

Účel zpracování: odd. informačních kanceláří provádí ověřování podpisů a listin  

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, OP 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ – odd. informačních kanceláří 

Plánované lhůty pro výmaz: ověřovací knihy – archivace 20 let – S/20 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Vyřizování přestupků 

Účel zpracování: řízení o přestupcích fyzických osob 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  plnění právní povinnosti a písm. e) zpracování nezbytné 

pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, státní občanství, zvláštní kategorie osobních údajů 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ odd. přestupků, orgány veřejné moci, orgány činné v trestním řízení, 

další oprávněné subjekty 

Plánované lhůty pro výmaz: A5 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

Přísedící obvodního soudu pro Prahu 4 

Účel zpracování:  vyřizování žádosti občanů o výkon funkce přísedícího soudu 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  plnění právní povinnosti a písm. e) – ve veřejném zájmu 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, č. OP, ID datové schránky, 

telefon, e-mail, výpis z rejstříku trestů, povolání, adresa zaměstnavatele 

Kategorie příjemců: Členové Komise pro justici RMČ P4, Obvodní soud pro Prahu 4, Rada městské části Praha 4, 

Zastupitelstvo městské části Praha 4, zaměstnanci ÚMČ P4 – OKAS – organizační odd. 

Plánované lhůty pro výmaz: A5 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 
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Správní delikty 

Účel zpracování:  řízení o správních deliktech 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  plnění právní povinnosti  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba, fyzická osoba podnikající 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, státní občanství 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ odd. přestupků, OVM, OČTŘ, další oprávněné subjekty 

Plánované lhůty pro výmaz: A5 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Střet zájmů 

Účel zpracování:  zajišťování splnění povinnosti zaměstnanců a zastupitelů 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  plnění právní povinnosti a písm. e) zpracování nezbytné 

pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce 

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ 

Kategorie příjemců: Ministerstvo vnitra, žadatelé o přístup k údajům podle zvláštního právního předpisu 

Plánované lhůty pro výmaz: ÚMČ nevede žádné údaje 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Zprávy a informace o občanech (o pověsti) 

Účel zpracování:  podávání informací o občanech orgánům oprávněným k tomu zákonem, zejména orgánům 

činným v trestním řízení 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  plnění právní povinnosti  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, IČ 

Kategorie příjemců: orgány veřejné moci, orgány činné v trestním řízení 

Plánované lhůty pro výmaz: 5 let (S5) 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

4. Odbor kultury, sportu a dotační politiky 
 

Dotační a grantové programy 
Účel zpracování:  poskytování dotací na dotační programy vyhlášené  městskou částí Praha 4, uzavírání smluv o 

poskytnutí grantu 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. e) – ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci  

                                                 Čl. 6 odst. 1 písm. b) – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy                    

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, OP, jméno dítěte v případě 

nezletilého sportovce  jméno zástupce, č. účtu, telefonní číslo, e-mail 

Kategorie příjemců: ÚMČ zaměstnanci odboru, Rada, Zastupitelstvo, grantová komise, odborné komise  

(i veřejnost) 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (V10) 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Setkání s občany a zástupci společenských organizací 
Účel zpracování: činnost se zabývá pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. a) – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba, fyzická osoba podnikající 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, IČ 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru  
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Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (V10) 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

5. Odbor obecního majetku 
 

Správa bytového fondu 

Účel zpracování:  pronájem  bytů, pronájem nebytových prostor, výběrová řízení na obsazení bytů a NP 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. e) – ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, RČ, č.OP, telefon, e-mail, č. účtu 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru, 4-Majetková, a.s. 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let po ukončení smluvního vztahu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 
Správa bytového fondu - pozemky 

Účel zpracování:  převod, zástavní právo, předkupní právo k pozemkům 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. b) – zpracování je nezbytné k plnění smlouvy  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, RČ, č.OP, telefon, e-mail, č. účtu 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let po ukončení smluvního vztahu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

Správa bytového fondu  

Účel zpracování:  uzavírání nájemních smluv, osvědčení o přechodu nájmu bytu 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. b) – zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní 

stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu 

údajů  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, č.OP, telefon, č. účtu 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru, 4-Majetková, a.s. 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let po ukončení smluvního vztahu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

Správa bytového fondu  

Účel zpracování:  vyřizování stížností týkajících se provozu správy domů svěřených do správy MČ P-4 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  plnění právní povinnosti  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození,  telefon 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru, 4-Majetková, a.s. 

Plánované lhůty pro výmaz: 5 let dle skartačního řádu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 
 

6. Odbor personálně mzdový 

 
Odměňování členů volebních komisí 

Účel zpracování:  vyplácení odměn členům volebních komisí 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) plnění právní povinnosti  

Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, RČ, č.OP, telefon, e-mail 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru, PSSZ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ  

Plánované lhůty pro výmaz: dle zvláštních právních předpisů; přihlášky do volební komise – skartace po skončení voleb 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 
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Personální a mzdová agenda 

Účel zpracování: vedení personální a mzdové agendy 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

         Čl. 6 odst. 1 písm. b) – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy                    

Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, studenti – praktikanti, členové zastupitelstva 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, RČ, č. účtu, zdravotní pojišťovna, penzijní fondy, 

údaj o zdravotním stavu (zdravotní prohlídky) 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru, PSSZ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, penzijní fondy, banky  

Plánované lhůty pro výmaz: dle zvláštních právních předpisů 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst 

Účel zpracování: VŘ na volná pracovní místa 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby- uchazeči o zaměstnání 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, státní příslušnost, č. OP, č. dokladu  o povolení 

k trvalému pobytu u cizinců, telefon, e-mail 

Kategorie příjemců: zaměstnanci  personálního odd., členové výběrové komise 

Plánované lhůty pro výmaz: po skončení VŘ, přihláška do VŘ včetně příloh se neúspěšnému uchazeči zasílá zpět 
Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

7. Odbor právní 
 

Centrální archiv smluv 

Účel zpracování: vedení centrálního archivu smluv, jejichž smluvní stranou jsou subjekty údajů dle GDPR 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a písm. c) -  

zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, RČ, IČ, DIČ, č. účtu, e-mail, telefonní číslo, ID 

datové schránky 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ, 4-Majetkové, a.s., HMP, soudy, exekutoři, advokáti,  insolvenční 

správci, 

Plánované lhůty pro výmaz: po uplynutí platnosti smlouvy, promlčecí doby, vydržecí doby, vykonatelnosti 

případného rozhodnutí, a po desetileté archivaci. 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

Soudní spory 

Účel zpracování: vedení soudních sporů 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která 

se na správce vztahuje 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, RČ, IČ, DIČ, č. účtu, e-mail, telefonní číslo, ID 

datové schránky 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ, 4-Majetkové, a.s., HMP, soudy, exekutoři, advokáti,  insolvenční 

správci, 

Plánované lhůty pro výmaz: po uplynutí platnosti smlouvy, promlčecí doby, vydržecí doby, vykonatelnosti 

případného rozhodnutí, a po desetileté archivaci. 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 
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Vymáhání pohledávek 

Účel zpracování: vymáhání pohledávek z nájemních smluv, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů podle 

GDPR 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby- nájemci bytů a nebytových prostor 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, RČ, IČ, DIČ, č. účtu, e-mail, telefonní číslo, ID 

datové schránky 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ, 4-Majetkové, a.s., HMP, soudy, exekutoři, advokáti,  insolvenční 

správci, 

Plánované lhůty pro výmaz: po uplynutí platnosti smlouvy, promlčecí doby, vydržecí doby, vykonatelnosti 

případného rozhodnutí, a po desetileté archivaci. 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Zadávání veřejných zakázek 

Účel zpracování: zadávání veřejných zakázek 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. e) – ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, RČ, IČ, DIČ, č. účtu, e-mail, telefonní číslo, ID 

datové schránky, údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci (CV) 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OPR + zadávací odbor),  

Plánované lhůty pro výmaz: podle ust. § 216 odst. 1 ZZVZ, po uplynutí 10 let ode dne ukončení zadávacího 

řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nebude-li daný dokument označena jako 

archiválie a tím stanovena lhůta delší dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

8. Odbor správních agend 
 

Cestovní doklady 

Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů v rámci městské části Praha 4 

Správce: Městská část Praha 4 (zpracování žádosti) 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - žadatelé 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ 

Plánované lhůty pro výmaz: podle spisového a skartačního řádu  

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Evidence obyvatel 

Účel zpracování: vedení evidence obyvatel bydlících v městské části Praha 4 

Správce: Městská část Praha 4 (zpracování žádosti) 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - žadatelé 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (vyřízení žádosti) 

Plánované lhůty pro výmaz: 50 let (A50)  

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Občanské průkazy 

Účel zpracování: vydávání občanských průkazů osobám s trvalým pobytem v městské části Praha 4 

Správce: Městská část Praha 4 (zpracování žádosti) 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - žadatelé 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ 
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Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (vyřízení žádosti) 

Plánované lhůty pro výmaz: 50 let (A50)  

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Státní občanství 

Účel zpracování: přijímání žádostí o udělení státního občanství ČR osobám trvale bydlícím v městské části 

Praha 4 

Správce: Městská část Praha 4 (zpracování žádosti) 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - žadatelé 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (vyřízení žádosti) 

Plánované lhůty pro výmaz: 50 let (A50)  

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Vedení matriky 

Účel zpracování: vedení matriky městské části Praha 4 (zápisy do matriky narození, vystavování rodných listů) 

Správce: Městská část Praha 4 (zpracování žádosti) 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - žadatelé 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ 

Plánované lhůty pro výmaz: 100 let (A100)  

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

9. Odbor sociální 
 

Sociálně-právní ochrana dětí 

Účel zpracování: výkon agendy sociálně právní ochrany dětí – zajištění práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou 

výchovu, ochrana zájmů a práv dítěte, obnova narušených funkcí rodiny 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - žadatelé 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, titul, případná adresa pro 

doručování, zdravotní stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ a subjekty dle § 51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí 

Plánované lhůty pro výmaz: 15 let od zletilosti nejmladšího dítěte v rodině  

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Evidence žadatelů o osvojení a pěstounskou péči 

Účel zpracování: evidence žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči dětí či dospělých osob 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, titul, případná adresa pro 

doručování, zdravotní stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), MHMP, MPSV, VOP 

Plánované lhůty pro výmaz: 15 let od oznámení MHMP, že žadatelé byli vyřazeni z evidence žadatelů o 

náhradní rodinnou péče 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Dohody o výkonu pěstounské péče 

Účel zpracování: zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu 
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Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, titul, případná adresa pro 

doručování, zdravotní stav 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), MHMP, MPSV, VOP, Úřad práce ČR, doprovázející 

organizace, Obce s rozšířenou působností, pojišťovny 

Plánované lhůty pro výmaz: 15 let od zletilosti dítěte, které bylo svěřeno do péče osoby pečující 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Kurátorství pro dospělé 

Účel zpracování: výkon činnosti kurátora osobám ohroženým sociálním vyloučením 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ,  zdravotní stav, sociální, 

majetkové a osobnostní poměry 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), podatelna, MHMP, MPSV, MVČR, Vězeňská služba ČR, 

VOP, Obce s rozšířenou působností 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let od uzavření spisu (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Sociální pohřby 

Účel zpracování: výkon agendy sociálních pohřbů osob, jimž nikdo jiný ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí 

nesjednal pohřeb a anatomický ústav o lidské pozůstatky neprojevil zájem 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby (pozůstalí po zemřelé osobě, osoba blízká v postavení dědice) 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), podatelna, OFS, MHMP, VOP, pohřební služba, notář, soud, 

Policie ČR, MMR, ÚZSVM, zastupitelské úřady cizích států 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let od uzavření spisu (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Veřejné opatrovnictví 

Účel zpracování: výkon činnosti veřejného opatrovníka, ochranou práv a základních potřeb osobám, jejichž 

zdravotní stav působí obtíže ve správě jmění a hájení práv 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ,  zdravotní stav,  majetkové a 

osobnostní poměry 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), podatelna, fyzické a právnické osoby a orgány veřejné moci 

s nimiž veřejný opatrovník jedná jménem opatrovance, MHMP, VOP 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let od uzavření spisu (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Sociální poradenství 

Účel zpracování: poskytování sociálního poradenství osobám v nepříznivé situaci 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození,  

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), podatelna,  

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let od uzavření spisu (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 



10 
 

Sociální práce 

Účel zpracování: výkon agendy sociální práce – řešení problémů v mezilidských vztazích 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, zdravotní stav, sociální, majetkové a 

osobnostní poměry 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), podatelna, MHMP, MPSV, VOP, Úřad práce 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let od uzavření spisu (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

Průkazy označení vozidel pro osoby se zdravotním postižením 

Účel zpracování: administrace a vydávání průkazů označení vozidel pro osoby se zdravotním postižením 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, zdravotní stav 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), podatelna 

Plánované lhůty pro výmaz: parkovací průkaz 10 let od jeho navrácení; listinná evidence 10 let od konce 

platnosti všech parkovacích průkazů v dané evidenční složce 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Zvláštní příjemce důchodů 

Účel zpracování: ustanovení zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen 

přebírat svůj důchod nebo se podepsat vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, případná adresa pro doručování, 

zdravotní stav, výše důchodu z důvodu doložení plátce důchodu 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), podatelna, účastníci správního řízení, MHMP, MPSV, MV 

ČR, MO ČR, Generální ředitelství Vězeňské služby, ČSSZ, VOP 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let od doby, kdy pominuly důvody zvláštního příjemce důchodu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Ustanovení procesního opatrovníka 

Účel zpracování: ustanovení procesního opatrovníka pro osoby, které nemohou před soudem jednat samy a 

nemohou za ně jednat ani zákonní zástupci 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození,  

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), podatelna, VOP 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let od uzavření spisu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Poskytování dotací v sociální oblasti 

Účel zpracování: poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ pro žadatele o veřejnou finanční podporu 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

         Čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození,  

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OSOC), podatelna, VOP 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let od uzavření spisu 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 
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10. Odbor stavební 
 

Přestupky v oblasti stavebního práva 

Účel zpracování: administrace a řešení přestupků v oblasti stavebního práva 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, fyzické podnikající osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, IČ, DIČ, č. účtu FO, č.p. stavby, 

č. parc. pozemku,  e – mailová adresa, telefon, ČKAIT, ČKA 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ( OST, OFS), účastníci řízení, osoby oprávněné dle jiných právních 

předpisů,  osoby s právním zájmem nebo jiným vážným  zájmem   

Plánované lhůty pro výmaz: dle spisového a skartačního řádu a elektronicky dle vnitřní směrnice ÚMČ 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Správní řízení v oblasti stavebního práva 

Účel zpracování: realizace správních řízení v oblasti stavebního práva 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, fyzické podnikající osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, IČ, DIČ, č. účtu FO, č.p. stavby, 

č. parc. pozemku,  e – mailová adresa, telefon, ČKAIT, ČKA 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OST), účastníci řízení, osoby oprávněné dle jiných právních předpisů,  

osoby s právním zájmem nebo jiným vážným  zájmem , zaměstnanci dotčených orgánů státní správy  

Plánované lhůty pro výmaz: dle spisového a skartačního řádu a elektronicky dle vnitřní směrnice ÚMČ 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

Stanoviska, vyjádření, sdělení 

Účel zpracování: vydávání stanovisek a vyjádření v oblasti stavebního práva 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, fyzické podnikající osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, IČ, DIČ, č. účtu FO, č.p. stavby, 

č. parc. pozemku,  e – mailová adresa, telefon, ČKAIT, ČKA 

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ (OST), účastníci řízení, osoby oprávněné dle jiných právních předpisů,  

osoby s právním zájmem nebo jiným vážným  zájmem , zaměstnanci dotčených orgánů státní správy  

Plánované lhůty pro výmaz: dle spisového a skartačního řádu a elektronicky dle vnitřní směrnice ÚMČ 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

11. Odbor školství, prevence a rodinné politiky 

 
Předškolní a školní docházka 

Účel zpracování: ověřování trvalého pobytu – plnění povinné předškolní a školní docházky 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru, ředitel ZŠ, MŠ, pedagogičtí pracovníci škol 

Plánované lhůty pro výmaz: archivační a skartační lhůty – dle zvláštních právních předpisů 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 
Personální a mzdová agenda 

Účel zpracování: konkurzní řízení na ředitele školy, zápis do rejstříku škol a registru osob 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, datum narození, RČ 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru 

Plánované lhůty pro výmaz: archivační a skartační lhůty – dle zvláštních právních předpisů 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 
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Přestupky na úseku školství 

Účel zpracování: vyřizování přestupků, stížností a podnětů 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru 

Plánované lhůty pro výmaz: 5 let (V5) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 
Aktivizační služby pro seniory (vzdělávací kurzy) 

Účel zpracování: pořádání vzdělávacích kurzů a jiných aktivizačních kurzů pro seniory,  

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. e) - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, RČ, telefon, e-mail 

Kategorie příjemců: zaměstnanci odboru 

Plánované lhůty pro výmaz: 5 let (V5) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 
 

12.  Odbor živnostenský 
 

Živnostenské podnikání 

Účel zpracování: výkon státní správy v oblasti živnostenského podnikání 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, fyzické podnikající osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, státní  občanství , adresa bydliště, rodné číslo, datum narození,  

IČO, obchodní firma, adresa sídla, adresa místa pobytu v ČR, ztotožňování s ROB, CIS, ISEO, Rejstříkem 

trestů, zpracování údajů z Obchodního rejstříku 

Odbor živnostenský je zpracovatelem těchto údajů a to na základě přenesené působnosti živnostenským 

zákonem a zákonem o živnostenských úřadech. 

Správcem je MPO, dle zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech je MPO správcem živnostenského 

rejstříku. 

Kategorie příjemců: zaměstnanci OŽ, ČSSZ, FÚ, Obchodní rejstřík, zdravotní pojišťovny, MHMP, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství,, Český báňský úřad, Český úřad pro zkoušení 

zbraní a střeliva, Policie České republiky, Státní energetická inspekce, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Státní oblastní archív 

Plánované lhůty pro výmaz: Dle § 60 odst.3 písm. b) živ. zákona platí, že 4 roky po zániku posledního živ. 

oprávnění se údaje z veřejné části živ. rejstříku převedou do části neveřejné 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

Evidence zemědělských podnikatelů 

Účel zpracování: evidence fyzických i právnických osob podnikajících v zemědělství 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, fyzické podnikající osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení,  adresa bydliště, rodné číslo, datum narození, státní občanství, IČ, 

DIČ,  

Kategorie příjemců: zaměstnanci OŽ, ČSSZ, registr MZe 

Plánované lhůty pro výmaz: lhůty podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, § 2g) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 
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13.  Odbor životního prostředí a dopravy 
 

Přestupky a správní delikty v oblasti životního prostředí a dopravy 

Účel zpracování: řízení o přestupcích a deliktech 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, fyzické podnikající osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení,  adresa bydliště, rodné číslo, datum narození,  IČ, DIČ,  

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ, účastníci správního řízení, MHMP při odvolání 

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Správní řízení v oblasti životního prostředí 

Účel zpracování: administrace a realizace správních řízení  

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, fyzické podnikající osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení,  adresa bydliště, rodné číslo, datum narození,  IČ, DIČ,  

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ, účastníci správního řízení, MHMP při odvolání, kontrolách, ČIŽP - 

kontroly 

Plánované lhůty pro výmaz: dle spisového a skartačního řádu a zvláštních právních předpisů 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Správní řízení v oblasti silničního hospodářství 

Účel zpracování: administrace a realizace správních řízení  

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, fyzické podnikající osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení,  adresa bydliště, rodné číslo, datum narození,  IČ, DIČ,  

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ, účastníci správního řízení, MHMP při odvolání, kontrolách 

Plánované lhůty pro výmaz: dle spisového a skartačního řádu a zvláštních právních předpisů 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 

Pozemní komunikace, zábory 

Účel zpracování: administrace poplatku za využívání veřejného prostranství v majetku MČ a výběr místního 

poplatku 

Správce: Městská část Praha 4 

Právní titul pro zpracování: Čl. 6 odst. 1písm. c) -  zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, fyzické podnikající osoby 

Kategorie osobních údajů: jméno,  příjmení,  adresa bydliště, datum narození, RČ,  IČ, DIČ,  

Kategorie příjemců: zaměstnanci ÚMČ  

Plánované lhůty pro výmaz: 10 let (A10) 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země: NE 

 

 


