OBEC SLAVKOV P. HOST.

Volby

Poskytování informací
dle zákona č. 106/1999
Sb.

Správce / zpracovatel osobních údajů

správce

správce

Účel zpracování

Právní titul účelu zpracování

Právní základ zpracování osobních údajů

CzechPOINT

Vítání občánků

správce/zpracovatel

správce

Zajištění agend
kontaktního místa
CzechPOINTu

Vedení volebních
seznamů

Zákon o svobodném
přístupu k informacím

c) plnění právní
povinnosti

c) plnění právní
c) plnění právní
povinnosti, e) plnění ve
povinnosti
veřejném zájmu

zák. č. 130/2000 Sb., o
volbách do zast. Krajů;
zák. č. 491/2001 Sb., o
volbách do obec. zast.; zák. č. 106/1999 Sb., o
zák. 247/1995 Sb., o
svobodném přístupu k
volbách do Parlamentu; informacím
vyhl. 233/2000 Sb., vyhl.
Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č.
152/2000 Sb.

Organizace vítání
občánků

c) plnění právní
povinnosti, e) plnění ve
veřejném zájmu

zák. č. 128/2000 Sb., o
zák. č.365/2000 Sb., o
obcích, zákon č.
informačních systémech
133/2000 Sb., o evidenci
veřejné správy
obyvatel

Kategorie subjektu údajů

Občan obce - volič, voliči
na voličské průkazy, člen
a náhradník okrskové
Žadatelé (FO a PO)
volební komise,
kandidát, zmocněnec,
petent

Žadatelé (FO a PO)

Kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, datum
narození, trvalé
Jméno, příjmení, adresa,
bydliště, kontaktní
datum narození
údaje, ostatní osobní
údaje

Jméno, příjmení, adresa,
Jméno, příjmení, datum
trvalé bydliště, datum
narození, podpisy
narození, rodné číslo,
zákonných zástupců
číslo OP, podpis

Občané obce (narozené
děti)

Příjemci osobních údajů

Doba uchování osobních údajů

Pověření zaměstnanci,
členové okrskových
volebních komisí,
kontrolní orgány,
žadatel o voličský
průkaz

Určení zaměstnanci,
Určení zaměstnanci,
žadatelé o informaci dle
žadatelé, správce IS
106/1999 Sb.

Určení zaměstnanci,
zastupitelé obce,
členové sboru pro
občanské záležitosti

dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního
řádu
řádu
řádu
řádu

Předávání osobních údajů mimo EU?

NE

NE

NE

NE

Automatizované zpracování včetně
profilování

NE

NE

NE

NE

Vidimace a legalizace

Jednání Zastupitelstva
obce

Evidence obyvatel

Obecní kronika

Místní poplatky

Střet zájmů

správce

správce

správce/zpracovatel

správce

správce

správce

Ověřování listin a shody Podklady pro jednání
podpisů
Zastupitelstva obce

c) plnění právní
povinnosti

Vedení evidence
obyvatel

c) plnění právní
c) plnění právní
povinnosti, e) plnění při
povinnosti
výkonu veřejné moci

zák. č. 21/2006 Sb., o
ověřování, 36/2006 Sb.,
zák. č. 128/2000 Sb., o
vyhláška o ověřování
obcích
shody opisu nebo kopie
s listinou

zák. č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel

Vedení obecní kroniky

Vedení registru
Výběr místních poplatků oznámení a evidence
čestných prohlášení

c) plnění právní
c) plnění právní
c) plnění právní
povinnosti, e) plnění ve povinnosti, e) plnění ve
povinnosti
veřejném zájmu
veřejné moci

132/2006 Sb., - Zákon o zák. č. 565/1999 Sb., o
kronikách obcí
místních poplatcích;

zák. č. 159/2006 Sb. O
střetu zájmů

Občané obce, jiné
Žadatelé (FO a PO),
fyzické a právnické
svědek, ověřující osoba
osoby

Obyvatelé s trvalým
pobytem

Občané obce,
zastupitelé obce,
členové spolků, úředník
obce

Jméno, příjmení, datum
narození, místo
Jméno a příjmení,
Jméno, příjmení, datum narození, rodinný stav,
datum narození, místo narození, adresa,
rodiče, omezení
Jméno, příjmení, datum
narození a číslo dokladu, parcelní číslo, předmět způsobilosti, rodné číslo,
narození, věk, bydliště
listina co se ověřuje,
podkladu jednání,
číslo OP, údaje o
datum, podpis
podpis
opatrovníkovi,
oprávněná osoba,
podpis

Plátci a poplatníci
poplatku, občané obce,
OSVČ, podnikatelé,
majitelé nemovitostí

Veřejní funkcionáři,
zastupitelé obce,
žadatelé o nahlížení do
registru oznámení a
evidence čestných
prohlášení

Jméno, příjmení, datum
narození, místo
narození, místo trvalého
Jméno, příjmení, datum
pobytu, adresa pro
narození, trvalé
doručování žadateli,
bydliště, údaje rozhodné
údaje o činnostech,
pro slevy či osvobození
údaje o majetku, údaje
o příjmech, darech a
závazcích

Určení zaměstnanci,
žadatel

Určení zaměstnanci,
zastupitelstvo, orgány
veřejné správy

Pověření zaměstnanci,
správce informačního
systému evidence
obyvatel, kontrolní
orgány

dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního
řádu
řádu
řádu

Obec, veřejnost,
zpracovatelé
informačních médií,
archiv

-

Žadatelé, orgány státní
Určení zaměstnanci,
správy (justice,
nadřízený správce daně,
Ministerstvo
orgány finanční správy
spravedlnosti)
dle aktuálního
dle aktuálního
Spisového a skartačního Spisového a skartačního
řádu
řádu

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Účetnictví

Obecní knihovna

Spisová služba

Kácení stromů

Zaměstnanecká agenda

Zákon o obcích

správce

správce

správce

správce

správce

správce

Vedení účetnictví

Evidence čtenářů
knihovny

c) plnění právní
povinnosti

c) plnění právní
povinnosti, e) plnění
veřejného zájmu

Vedení došlé a odchozí
pošty - spisovka

c) plnění právní
povinnosti

zák. č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, zákon č.
zák. č. 257/2001 Sb.,
zák. č. 499/2004 Sb., o
128/2000 Sb., o obcích,
knihovní řád; evidence archivnictví a spisové
zákon č. 250/2000 Sb., o
pouze knihovního fondu službě
rozpočtových pravidel
územních rozpočtů

Žádosti o kácení stromů

Personální a mzdová
agenda

c) plnění právní
povinnosti

b) plnění smlouvy, c)
c) plnění právní
plnění právní
povinnosti, f) oprávněný
povinnosti, f) oprávněný
zájem správce
zájem správce

114/1992 Sb., - Zákon o
ochraně přírody a
krajiny, zákon č.
500/2004 Sb. Správní
řád, vyhláška č.
175/2006, kterou se
provádí některá
ustanovení zákona o
ochraně přírody

Zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník Práce MV,
nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši
zák. č. 128/2000 Sb., o
odměn členů
obcích
zastupitelstev územních
samosprávných celků;
vyhl. č. 59/2002 Sb.,

Ohlašovací povinnost

Plátci a příjemci plateb
Občané obce - čtenáři,
(FO a PO), občané obce,
jiní čtenáři
dodavatelé, odběratelé

Jméno, příjmení, titul,
trvalé bydliště, sídlo
podnikání, datová
schránka, IČO, DIČ,
bankovní spojení,
podpis

Zaměstnanci obce,
Korespondenti, žadatelé
Žadatelé - občané obce, zastupitelé obce,
o informaci, účastníci
majitelé nemovitostí a pracovníci na dohody,
výběrových řízení a
uživatelé pozemků
uchazeči o zaměstnání,
veřejných zakázek
členové OVK

Jméno, příjmení, adresa,
rodná čísla, datum
narození, zdravotní
pojišťovny, platové
výměry, dohody a
pracovní smlouvy,
Jméno, příjmení, datum Jméno, příjmení, adresa,
kontaktní, zdravotní
Jméno, příjmení, titul,
narození, trvalé
trvalé bydliště, sídlo,
způsobilost, výše
datum narození/IČO,
bydliště, údaje o
kontaktní údaje,
odměny pro zastupitele,
trvalé bydliště, kontakt
výpůjčkách, podpis
podpisy
prohlášení poplatníka,
čísla účtů, srážky ze
mzdy, osvědčení o praxi,
mzdové listy, evidenční
listy důchodového
pojištění, osobní spis,
podpisy

Zastupitelstvo obce,
výbory a komise,
starosta a místostarosta
obce

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště,
email, telefon, datová
schránka

Určení zaměstnanci,
finanční úřad, CSÚIS,
Určený zaměstnanec dodavatelé, odběratelé, knihovník
občané obce

Určený zaměstnanec hospodářka obce,
Určení zaměstnanci,
orgány veřejné správy, žadatelé
kontrolní orgány, soudy

Určení zaměstnanci,
ČSSZ, OSSZ, MF ČR, ÚP,
zdravotní pojišťovny,
finanční úřad, peněžní
ústavy

Zastupitelstvo obce,
starosta

dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního
řádu
řádu
řádu
řádu
řádu
řádu
NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Nájemní smlouvy

Stížnosti a podněty

Kupní smlouvy

Silniční správní úřad
(speciální stavební úřad)

Veřejné zakázky

Pojištění

správce

správce

správce

správce

správce

správce

Uzavírání nájemních
smluv (pozemky)

Evidence stížností,
podnětů a petic

b) plnění smlouvy, c)
c) plnění právní
plnění právní povinnosti povinnosti

Uzavírání kupních smluv Místní komunikace obce Výběrová řízení a
(pozemky)
(sjezdy, nájezdy)
veřejné zakázky

b) plnění smlouvy, c)
c) plnění právní
plnění právní povinnosti povinnosti

zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a
stavebním řádu
zák. č. 128/2000 Sb., o (stavební zákon), ve
zák. č. 128/2000 Sb., o zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích; zák. č. 340/2015 znění pozdějších
obcích; zák. č. 340/2015 obcích, zák. č. 85/1990
Sb., o registru smluv,
předpisů, zákona č.
Sb., o registru smluv,
Sb., o právu petičním,
zák. č. 89/2012 Sb.,
13/1997 Sb., o
128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb.,
Občanský zákoník, zák. pozemních
zákon č. 563/1991 Sb., o Správní řád, vše v
č. 256/2013 Sb.,
komunikacích, ve znění
účetnictví
platném znění
katastrální zákon
pozdějších předpisů a
zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění
zákona č. 413/2005 Sb.

Evidence pojistných
událostí a vyplácení
odškodného

b) plnění smlouvy, c)
b) plnění smlouvy, c)
plnění právní povinnosti plnění právní povinnosti

zák. č. 137/2006 Sb. O
veřejných zakázkách,
zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných
zakázek, zák. č. 89/2012
Sb. Občanský zákoník,
zák. č. 513/1991 Sb.
Obchodní zákoník vše ve
znění pozdějších
předpisů

zák. č. 128/2000 Sb. o
obcích, zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník,
zák. č. 37/2004 Sb.,
zákon o pojistné
smlouvě

Žadatelé (FO a PO),
smluvní strany, OSVČ

Osoby podávající
stížnost (podnět, petici) Občané obce, FO a PO,
správci, občané obce,
smluvní strany
FO a PO

Jméno, příjmení, titul,
adresa, datum narození,
IČO, e-mail, telefon,
Jméno, příjmení, adresa,
datová schránka, žádost předmět podání, podpis
o nájem, bankovní
spojení, podpis

Jméno, příjmení, titul,
adresa, datum narození,
rodné číslo / IČO, email, telefon, datová
schránka, číslo OP,
bankovní spojení,
podpis

Účastníci řízení nebo
jejich zástupci, žadatelé, FO a PO, zástupci PO
vlastníci nemovitostí

FO a PO, smluvní strany

Jméno, příjmení, titul,
Jméno, příjmení, titul, datum narození / IČO,
datum narození, trvalé DIČ, adresa, zastoupení,
bydliště, e-mail, telefon, e-mail, telefon, datová
datová schránka, místo schránka, insolvence,
pobytu, podpis
bankovní spojení,
podpis

Jméno, příjmení, adresa,
datum narození,
kontakt, bankovní
spojení, číslo pojistné
smlouvy, spis pojistné
události, podpis

Určení zaměstnanci,
zastupitelstvo, smluvní
strany, Katastr
nemovitostí, centrální
registr smluv MV ČR

Určení zaměstnanci,
orgány a instituce dle
charakteru podání

Určení zaměstnanci,
Katastr nemovitostí,
smluvní strany,
centrální registr smluv
MV ČR

Určení zaměstnanci,
občané obce, žadatelé,
účastníci řízení,
kontrolní orgány,
Katastrální úřad, krajský
úřad

Zastupitelé obce, ostatní
účastníci výběrových
Určení zaměstnanci,
řízení, poskytovatelé
smluvní strany,
dotací, kontrolní orgány,
pojišťovna
centrální registr smluv
MV ČR

dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního
řádu
řádu
řádu
řádu
řádu
řádu
NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Úřední deska

Obchodní vztahy

Kniha úrazů (BOZP)

Dary a dotace

Včelaři

JSDH - zásahová
jednotka

správce

správce

správce

správce

správce

správce

Zveřejňování na úřední
desce

Dodavatelsko
odběratelské vztahy

c) plnění právní
povinnosti

b) plnění smlouvy, c)
c) plnění právní
plnění právní povinnosti povinnosti

zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád; zák. č.
106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím, zák. č.
128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 128/2000 Sb., - o
obcích, zák. č. 89/2012
Sb. Občanský zákoník,
zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,
340/2015 Sb., zákon o
registru smluv

Evidence úrazů v knize

zák. č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce, zák. č.
309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci; NV č.
201/2010 Sb., o způsobu
evidence úrazů, hlášení
a zasílání záznamu o
úrazu

Evidence přijatých a
poskytnutých darů a
dotací

Evidence včelařů v obci

Evidence zásahové
jednotky JSDH

b) plnění smlouvy, c)
c) plnění právní
plnění právní povinnosti povinnosti

c) plnění právní
povinnosti

zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, zák.
č. 128/2000 Sb. o
obcích, zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových
pravidlech územních
rozpočtů, zák. č.
320/2001 Sb., o finanční
kontrole

zák. č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně,
vyhláška č. 247/2001
Sb., o organizaci a
činnosti jednotek
požární ochrany

zák. č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči;
zák. č. 327/2012 Sb., o
ochraně včel, zvěře,
vodních organismů a
dalších necílových
organismů při použití
přípravku na ochranu
rostlin

Občané obce, jiné
fyzické a právnické
osoby

Občané obce odběratelé, fyzické a
právnické osoby,
smluvní strany

zaměstnanci obce

Jméno, příjmení, datum
narození, datum a čas
úrazu, druh zranění a
popis zraněné části těla,
místo úrazu, při jaké
činnosti k úrazu došlo,
Jméno, příjmení, datum
popis úrazového děje,
Jméno, příjmení, trvalé narození / IČ, trvalé
zdroj a příčiny úrazu,
bydliště, datum
bydliště, číslo účtu,
počet hodin
narození, předmět
faktura, smlouva,
odpracovaných těsně
zveřejnění, podpis
objednávka, faktura,
před vznikem úrazu,
telefon, email, podpis
počet zraněných osob,
jméno a příjmení svědka
úrazu, druh zranění a
zraněná část těla, podpis
zraněné osoby, podpis
vedoucího zaměstnance

FO žadatel, FO příjemce,
občané obce - včelaři
PO v zastoupení

členové zásahové
jednotky SDH

Jméno, příjmení, datum
narození, adresa,
předmět smouvy, druh
plnění, výše plnění,
pohledávka a způsob
Jméno, příjmení, adresa
jejího plnění, IČ,
kontaktní údaje, popř.
číslo OP a bankovní
spojení

Jméno, příjmení, datum
narození, funkční
zařazení, zdravotní stav,
telefon, email,
osvědčení o odbornosti

Určení zaměstnanci,
veřejnost

Určení zaměstnanci,
Určení zaměstnanci,
zdravotní pojišťovna,
smluvní strany, občané smluvní pojišťovna,
obce, FO a PO
oblastní inspektorát
práce, popř. Policie ČR

Zastupitelé, orgán
finanční správy, soud,
veřejnost

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci,
obec jako zřizovatel
JSDH, HZS ZK

dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního Spisového
Spisového a skartačního Spisového a skartačního
Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního
a skartačního řádu
řádu
řádu
řádu
řádu
řádu
NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Povodňový plán a
krizový plán

Běžná emailová
komunikace a datová
schránka

Datové schránky

Katastr nemovitosí

Ztráty a nálezy

Čísla popisná a stavební
dokumentace

správce

správce

správce

správce

správce

správce

Členové povodňové
komise a zásahová
jednotka SDH

Vedení emailu, datové
Datová schránka schránky a komunikace
zřízení, zrušení, změna
s občany

Agendy katastru
nemovitostí - plány

Evidence nalezených
věcí

Evidence domů a
stavební dokumentace

c) plnění právní
povinnosti

c) plnění právní
povinnosti

c) plnění právní
povinnosti

c) plnění právní
povinnosti

c) plnění právní
povinnosti

c) plnění právní
povinnosti

zák. č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech
a autorizované konverzi
254/2001 Sb., - zákon o
dokumentů, vyhláška č.
vodách a souvisejícími zák. č. 300/2008 Sb., o
194/2009 Sb., o
předpisy, zák. č.
elektronických úkonech
stanovení podrobností
133/1985 Sb., o požární a autorizované konverzi
užívání a provozování
ochraně, ve znění
dokumentů
informačního systému
pozdějších předpisů
datových schránek, zák.
č. 111/2009 Sb., o
základních registrech

zák. č. 256/2013 Sb., o
katastru nemovitostí,
zák. č. 128/2000 Sb., o
zák. č. 21/2006 Sb.,
obcích, zák. č. 89/2012
zákon o ověřování, zák.
Sb. Občanský zákoník,
č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích

zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, zák. č. 183/2006
Sb., stavební zákon, zák.
č. 500/2004 Sb., Správní
řád

Členové povodňové
komise, členové
zásahové jednotky SDH,
ohrožené objekty
povodněmi, Krajská
povodňová komise,
Ústřední povodňová
komise

Příjemci a odesilatelé
pošty, občané obce,
firmy v obci, majitelé
nemovitostí

Jméno, příjmení, datum
narození, funkční
zařazení, zdravotní stav,
telefon, email,
osvědčení o odbornosti

Jméno, příjmení, trvalé
Jméno, příjmení, adresa, Jméno, příjmení, datum bydliště, rodné číslo,
předmět sdělení, email, narození, bydliště,
doručovací adresa,
telefon, adresné
rodné příjmení, email, parcelní číslo, číslo
dokumenty v příloze
telefon, podpis
rozhodnutí, číslo LV,
podpis

Žadatelé, občané obce
(FO a PO)

Občané obce, majitelé
nemovitostí, FO a PO,
žadatelé

FO a PO, občané obce

Občané obce, majitelé
nemovitostí, FO a PO,
žadatelé, účastníci řízení

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, místo pobytu,
telefon, podpis

Jméno, příjmení, trvalé
bydliště, datová
schránka, doručovací
adresa, parcelní číslo,
číslo rozhodnutí, číslo
LV, podpis

Určení zaměstnanci
obecního úřadu,
Určení pracovníci
zastupitelé obce, krajský
úřad, IZS

Určený pracovník
obecního úřadu hospodářka

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci,
dotčené orgány ORP,
Katastr nemovitostí,
krajský úřad

dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního
řádu
řádu
řádu
řádu
řádu
řádu
NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Smlouvy v lesním
hospodářství

Povolení zvláštního
užívání komunikací

Pronájem obecních
budov

Významné životní
události a jubilea

Veřejné opatrovnictví

Infokanál (SMS rozhlas)

správce

správce

správce

správce

správce

správce

Agenda lesního
hospodářství

Užívání komunikací zvláštní případy

b) plnění smlouvy, c)
c) plnění právní
plnění právní povinnosti povinností

Pronájmy budov

Hlášení v místním
rozhlase - gratulace
jubilantům

b) plnění smlouvy, c)
e) plnění úkolu ve
plnění právní povinností veřejném zájmu

Ochrana zájmů
opatrovanců

Evidence telefonní čísel
pro zasílání SMS

c) plnění právní
povinnosti

b) plnění smlouvy, c)
plnění právní povinnosti

zák. č. 500/2004 Sb.,
zák. č. 128/2000 Sb., o zák. č. 128/2000 Sb., o
Správní řád, zák. č.
obcích, zák. č. 226/2013 obcích, zák. č. 13/1997 zák. č. 128/2000 Sb., o
89/2012 Sb. občanský
Sb. o uvádění dřeva a
Sb. o pozemních
obcích, zák. č. 563/1991 zák. č. 128/2000 Sb. O zákoník, zák. č.
dřevařských výrobků na komunikacích, zák. č.
Sb., o účetnictví, zák. č. obcích, zák. č. 133/2000 292/2012 Sb. o
trh, nař. EU o uvádění
500/2004 Sb., Správní 89/2012 Sb., Občanský Sb., o evidenci obyvatel zvláštních řízeních
dřeva a dřevařských
řád, zák. č. 89/2012 Sb., zákoník
soudních, zák. č.
výrobků na trh
Občanský zákoník
99/1963 Sb., občanský
soudní řád

240/2000 Sb., - Zákon o
krizovém řízení a o
změně některých
zákonů (krizový zákon),
za účelem splnění
povinností dle
ustanovení § 21 odst. 3,
128/2000 Sb., - Zákon o
obcích,

Fyzické a právnické
osoby

Jméno, příjmení, titul,
IČO/DIČ, rodné číslo,
trvalé bydliště, datová
schránka, bankovní
spojení, živnostenský
list, podpis

Fyzické a právnické
osoby, občané obce,
žadatelé

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, e-mail, telefon,
datová schránka,
podpis, spis řízení

Fyzické a právnické
osoby, občané obce,
žadatelé

Občané obce - jubilanti

Občané obce, majitelé
Osoby soudem omezené
nemovitostí, žadatelé o
na svéprávnosti
zasílání SMS zpráv

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
Jméno, příjmení, měsíc
bydliště, e-mail, telefon,
narození
datová schránka, žádost
o nájem

Jméno, příjmení, datum
narození, adresa
trvalého pobytu, rodné
číslo, rodinný stav,
údaje o dětech,
rodinných příslušnících a
dalších příbuzných, číslo
účtu, SIPO číslo,
pojištění, spoření,
Jméno, příjmení, datum
movitý a nemovitý
narození, trvalé
majetek, daně, výdaje bydliště, telefon
na sociální služby,
exekuce, příjmy,
smluvní platby,
svéprávnost, info od
soudů, lékařů, kód
zdravotní pojišťovny,
kontakt, druh průkazu,
podpis

Určení zaměstnanci,
obec, smluvní strany

Určení zaměstnanci,
obec, žadatelé
zvláštního užívání
komunikací

Žadatelé, obec,
zastupitelé obce

Určený zaměstnanec pracovnice obce,
veřejnost

Určený zaměstnanec,
starosta

dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
dle aktuálního
Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního Spisového a skartačního
řádu
řádu
řádu
řádu
řádu

Určený zaměstnanec,
starosta

doba trvání smlouvy
mezi žadatelem a
poskytovatelem

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

