Záznam o činnostech zpracování – EVIDENCE OBYVATEL
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: Obec Dolní Němčí, Nivnická čp. 82, 68762 Dolní Němčí, IDDS by7beqv
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jindřich Reňák, jindrich.renak@ub.cz
I. Účely zpracování
ZAJIŠTĚNÍ AGEND EVIDENCE OBYVATEL
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
Zákon č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), prováděcí právní předpisy k zákonu o evidenci obyvatel
Vyhláška 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Zákon č. 256/82013 Sb., o katastru nemovitostí
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Školský zákon č. 561/2004 Sb.,
II. Kategorie subjektů údajů
Občan České republiky vyplňující přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Vlastník objektu, o
němž jsou vyplňovány údaje do přihlašovacího tiskopisu. Obyvatel starší 15 let (žádající o výpis
údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel k jeho osobě a k osobě blízké).
III. Kategorie osobních údajů
Základní identifikační údaje, údaje o trvalém pobytu na území České republiky a ostatní údaje
vedené v informačním systému evidence obyvatel.
IV. Kategorie příjemců
Správce informačního systému evidence obyvatel. Vlastník objektu. Kontrolní orgány
(Ministerstvo vnitra). Obyvatel starší 15 let.
V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů
Údaje v informačním systému evidence obyvatel se uchovávají po dobu 75 let po úmrtí občana
nebo prohlášení osoby za mrtvou. Záznamy o poskytnutí údajů z informačního systému evidence
obyvatel se uchovávají po dobu 10 let.
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Ohlašovna vede a zpracovává přihlašovací tiskopisy tak, aby byly důsledně chráněny osobní
údaje v nich uvedené před neoprávněným zasahováním a bylo zabráněno neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k takto vedeným osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
Přístup k informačnímu systému evidence obyvatel je zabezpečen hesly v souladu
s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

