
Informace dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

                                                                                                                                  Odbor výstavby                

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ  
 Účel zpracování: vedení stavebního a územního řízení  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, dotčené orgány, účastníci, krajský úřad  

 Doba uchování: po dobu existence stavby + 5 let  

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ SPECIÁLNÍ PRO STAVBY SILNIC, KOMUNIKACÍ 
 Účel zpracování: vedení stavebního řízení  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, dotčené orgány, účastníci, krajský úřad 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL POPISNÝCH 

 Účel zpracování: přidělování čísel popisných 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, dotčené orgány, účastníci, krajský úřad 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

                                                                                                     Odbor obecní živnostenský úřad 

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK - EVIDENCE PODNIKATELŮ  
 Účel zpracování: zápis do registru živnostenského podnikání 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: členové orgánů společnosti, podnikatel, zaměstnanci podnikatelů,   

 Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo průmyslu  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ  
 Účel zpracování: zápis do evidence zemědělského podnikatele  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: podnikatel  

 Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo zemědělství 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 



                                                                                                               Odbor životního prostředí 

MYSLIVOST 
 Účel zpracování: vydávání loveckých lístků, zápis do rejstříku honebních společenstev 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů:  občané, zahraniční klienti 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství  

 Doba uchování: 5 let, dle spisového a skartačního řádu  

 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  
 Účel zpracování: vedení správního řízení o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů:  účastníci správního řízení, dotčené osoby 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství  

 Doba uchování: 15 let  

 

ZÁVAZNÁ STANOVISKA K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  
 Účel zpracování: závazná stanoviska k nakládání s odpady  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: účastníci správního řízení 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí, stavební úřad 

 Doba uchování: 10 let 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 Účel zpracování: vedení správního řízení dle vodního zákona a dle stavebního zákona 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: žadatelé 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství 

 Doba uchování: po dobu existence stavby + 5 let 

 

OCHRANA OVZDUŠÍ  
 Účel zpracování: vydávání závazných stanovisek v souvislosti se stavebním řízením 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: žadatelé 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí, veřejnost 

 Doba uchování: 10 let  

OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT 
 Účel zpracování: zajištění agendy ochrany přírody a zvířat  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: žadatelé 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 



LESY 
 Účel zpracování: ochrana lesů 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů:  vlastníci lesních pozemků 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad  

 Doba uchování: 5 let 

RYBÁŘSTVÍ 
 Účel zpracování: rybářství, vyřízení žádosti o rybářský lístek 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů:  žadatelé 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad  

 Doba uchování: 5 let  

 

PŘESTUPKY – odbor životního prostřední 

 Účel zpracování: řízení o přestupcích (podání vysvětlení, příkaz, správní řízení) 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: účastníci přestupkového řízení  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: 5 – 10 let  

 

 

                                                                                                                  Odbor správních činností  

REGISTR ŘIDIČŮ  
 Účel zpracování: vydávání a výměna řidičských průkazů, námitky v bodovém hodnocení 

řidičů, přezkum zdravotní způsobilosti 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Celní správa, Městská policie, 

Ministerstvo dopravy ČR, Policie ČR, Státní tiskárna cenin 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

ZKOUŠKY ŘIDIČŮ- ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ 
 Účel zpracování: zkoušky řidičů, odborná a profesní způsobilost 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Ministerstvo dopravy ČR 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

REGISTR VOZIDEL  
 Účel zpracování: registrace vozidel, změna v registraci, schvalování technické způsobilosti, 

obnova VIN 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 



 Kategorie subjektů údajů: občané 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Ministerstvo dopravy ČR, ICZ 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

EVIDENCE OBYVATEL  
 Účel zpracování: trvalý pobyt (přihlášení, ukončení, rušení), potvrzení o osobních údajích, 

seznamy voličů 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané, zákonní zástupci, účastníci řízení, rodinní příslušníci  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Ministerstvo vnitra ČR  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

OBČANSKÉ PRŮKAZY  
 Účel zpracování: vydávání občanských průkazů, hlášení jejich ztráty, odcizení, poškození  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Ministerstvo vnitra ČR, Státní tiskárna 

cenin  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

CESTOVNÍ DOKLADY  
 Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů, hlášení jejich ztráty, odcizení, poškození  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Ministerstvo vnitra ČR, Státní tiskárna 

cenin  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

MATRIKA  
 Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení, svatební obřady, gratulace občanům, 

vítání občánků 

 Právní základ: splnění právní povinnosti; souhlas 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané, kontaktní osoby, účastníci řízení, zástupci nezletilých, 

rodinní příslušníci, svědci 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Ministerstvo vnitra ČR, zdravotní 

pojišťovny, zastupitelské úřady, okresní soud, Česká správa sociálního zabezpečení  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN 

 Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 



CZECHPOINT 

 Účel zpracování: poskytování výpisů z rejstříků, zřízení datové schránky, zneplatnění 

přístupových údajů do datových schránek  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané, právnické osoby, členové orgánů společností  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

PŘESTUPKY – odbor správních činností 

 Účel zpracování: řízení o přestupcích (podání vysvětlení, příkaz, správní řízení) 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: účastníci přestupkového řízení  

 Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR,  

 Doba uchování: 5 – 10 let  

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

VOLEBNÍ  SEZNAMY 

 Účel zpracování: stálý seznam voličů 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: občané města Nymburk  starší 18 let 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován 

 

VOLEBNÍ KOMISE 

 Účel zpracování: zajištění voleb 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

 Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 



 

REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

 Účel zpracování: zajištění voleb  

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: kandidáti  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, ČSÚ 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

                         

                                                                                                                         Odbor sociálních věcí  

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ   
 Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: nezletilé děti, osoby pečující, žadatelé o svěření do péče  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, soudy, krajský úřad, Policie ČR, státní 

zastupitelství, orgány sociálně právní ochrany dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Veřejný ochránce práv, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí 

 Doba uchování: 15 let  

VYDÁVÁNÍ OZNAČENÍ PRO VOZIDLA OZZ 
 Účel zpracování: vydávání označení pro vozidla osob zdravotně znevýhodněných 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: osoby zdravotně znevýhodněné 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, soudy, Policie ČR, exekutoři 

 Doba uchování: 5 let  

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ 
 Účel zpracování: veřejné opatrovnictví 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: osoby zdravotně znevýhodněné, oprávněné osoby 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk  

 Doba uchování: 10 let 

 

EVIDENCE PŘÍJEMCŮ DÁVEK DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ 
 Účel zpracování: evidence zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: osoby zdravotně znevýhodněné, zákonní zástupci, osoby pověřené 

žadatelem 

 Kategorie příjemců údajů: Správa sociálního zabezpečení, soudy 

 Doba uchování: 10 let 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE  
 Účel zpracování: zajištění sociální péče o občany  



 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: osoby ohrožené sociálním vyloučením  

 Kategorie příjemců údajů: poskytovatelé sociálních služeb, soudy, Policie ČR 

 Doba uchování: 5 let 

 

PŘESTUPKY – odbor sociálních věcí 

 Účel zpracování: řízení o přestupcích (podání vysvětlení, příkaz, správní řízení) 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: účastníci přestupkového řízení  

 Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR,  

 Doba uchování: 5 – 10 let  

 

                                                                                     Odbor školství, kultury a památkové péče  

 

POSKYTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 
 Účel zpracování: poskytování dotace z rozpočtu města  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: žadatelé o dotaci, příjemci dotace  

 Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo financí ČR, finanční úřad 

 Doba uchování: 10 let  
 

POSKYTOVÁNÍ GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA 
 Účel zpracování: poskytování grantu z rozpočtu města   

 Právní základ: splnění právní povinnosti, splnění smlouvy 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: žadatelé o grant 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ŠKOL A KULTURNÍCH PO 
 Účel zpracování: výběrové řízení na ředitele škol a kulturních příspěvkových organizací 

 Právní základ: splnění právní povinnosti, splnění smlouvy 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: uchazeči o zaměstnání 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, krajský úřad, Česká školní inspekce 

 Doba uchování: 5 let 
 

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 Účel zpracování: zápisy do MŠ a ZŠ 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: děti, zákonní zástupci 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Česká školní inspekce 

 Doba uchování: 5 let 
 

 



SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ŠKOL  
 Účel zpracování: slavnostní vyřazení absolventů škol na radnici 

 Právní základ: oprávněný zájem 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: děti 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: 5 let 
 

KRONIKA 
 Účel zpracování: vedení kroniky obce 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané města 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: trvale 
 

PAMÁTKOVÁ PÉČE 
 Účel zpracování: vydávání závazných stanovisek či rozhodnutí  

 Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o státní památkové péči 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: žadatelé 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Památková inspekce 

 Doba uchování: 10 let  

 Zdroj: Centrální registr obyvatel, žadatelé 

POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU BEZPŘÍSPĚVKOVÝM DÁRCŮM KRVE 
 Účel zpracování: poskytnutí peněžních darů  

 Právní základ: splnění smlouvy, oprávněný zájem 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: žadatelé 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: 5 let  

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 Účel zpracování: investice do majetku města,  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: dodavatelé  

 Kategorie příjemců údajů: Úřad na ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel dotace, 

Finanční úřad, Ministerstvo financí 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

PŘESTUPKY – odbor školství, kultury a památkové péče 

 Účel zpracování: řízení o přestupcích (podání vysvětlení, příkaz, správní řízení) 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: účastníci přestupkového řízení  

 Kategorie příjemců údajů:  Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: 5 – 10 let  

 



                                                                                                                    Odbor rozvoje a investic 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 Účel zpracování: investice do majetku a infrastruktury města, projektová dokumentace, 

územně plánovací dokumentace  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: dodavatelé  

 Kategorie příjemců údajů: Úřad na ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel dotace, 

Finanční úřad, Ministerstvo financí 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

KOMISE ROZVOJE A INVESTIC 
 Účel zpracování: připomínky a námitky, vydávání stanovisek 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: 10 let  

EVIDENCE SMLUV  
 Účel zpracování: evidence a registrace smluv  

 Právní základ: splnění smlouvy, oprávněný zájem správce, splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci dodavatelů a 

odběratelů, občané  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Finanční úřad, krajský úřad, Ministerstvo 

financí, Ministerstvo vnitra,  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

                                                                                                 Odbor správy městského majetku 

SPRÁVA BUDOV VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 
 Účel zpracování: příprava a uzavírání smluv  

 Právní základ: splnění právní povinnosti, splnění smlouvy  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané, dodavatelé   

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, soud, exekutor, Ministerstvo financí, 

správce daně, poskytovatelé dotací 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu     

SPRÁVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ZAŘÍZENÍ MĚSTA 
 Účel zpracování: příprava a uzavírání smluv  

 Právní základ: splnění právní povinnosti, splnění smlouvy  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané, dodavatelé   

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, soud, exekutor, Ministerstvo financí, 

správce daně, poskytovatelé dotací 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu   



 

SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA  
 Účel zpracování: správa na úseku silničního hospodářství a dopravy 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu        

                                                                                                                             Odbor ekonomický 

 

POKLADNA 
 Účel zpracování: příjem peněz v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

SPRÁVA POPLATKŮ  
 Účel zpracování: evidence místních poplatků  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: plátci místních poplatků  

 Kategorie příjemců údajů: Banky, Česká správa sociálního zabezpečení, Krajský úřad, 

Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Úřad práce, Zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé, 

notářství, soudy, insolvenční správci  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

ÚČETNICTVÍ 
 Účel zpracování: vedení účetnictví  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: dodavatelé, odběratelé  

 Kategorie příjemců údajů: Daňový poradce, krajský úřad, Ministerstvo financí, Ministerstvo 

vnitra, Policie, Městský úřad Nymburk  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK – v rámci přenesené a samostatné působnosti 
 Účel zpracování: vymáhání pohledávek 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: exekutoři, soudy 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 



 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK – soukromoprávní vztahy 

 Účel zpracování: vymáhání pohledávek 

 Právní základ: oprávněné zájmy správce  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: exekutoři, soudy, advokátní kancelář  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, RADY, VÝBORY A KOMISE 
 Účel zpracování:  příprava a projednávání materiálů v orgánech města 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané, členové orgánů města, zaměstnanci 

 Kategorie příjemců údajů: veřejnost 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

AGENDA FINANČNÍHO VÝBORU  
 Účel zpracování: zabezpečení činnosti finančního výboru 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: členové finančního výboru 

 Kategorie příjemců: orgány města, veřejnost 

 Doba uchování: 10 let 

                                                                                                                   Odbor kancelář starosty   

  EVIDENCE SMLUV A OBJEDNÁVEK 

 Účel zpracování: evidence a registrace smluv a objednávek 

 Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: dodavatelé, občané 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Finanční úřad, krajský úřad, Ministerstvo 

financí, Ministerstvo vnitra 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA 
 Účel zpracování:  zpracování podkladů a zápisů pro orgány města 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané, členové orgánů města, zaměstnanci 

 Kategorie příjemců údajů: veřejnost 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 RADNICE – dotazy občanů 

 Účel zpracování: zpracování osobních údajů žadatelů o inzerci, uveřejňování fotografií a 

informací 

 Právní základ: výkon veřejné moci, oprávněný zájem 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané, zaměstnanci, členové orgánů města, podnikatelé 

 Kategorie příjemců údajů: veřejnost 

 Doba uchování: 5 let 



                                                                                                               Odbor kancelář tajemníka 

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST  
 Účel zpracování: zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v souvislosti s výběrovým 

řízením   

 Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: uchazeči o zaměstnání  

 Kategorie příjemců: členové výběrových komisí  

 Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení 

AGENDA K ZÁKONU O STŘETU ZÁJMŮ  
 Účel zpracování: činnosti dle zákona o střetu zájmů, zápis do Centrálního registru oznámení 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, členové orgánů města, vedoucí zaměstnanci 

příspěvkových organizací 

 Kategorie příjemců: Ministerstvo spravedlnosti 

 Doba uchování: po dobu výkonu funkce + 5 let  

 

AGENDA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 Účel zpracování: zpracování osobních údajů agendy krizového řízení 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, členové orgánů města, občané  

 Kategorie příjemců údajů: složky integrovaného záchranného systému 

 Doba uchování:  5 let 

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ 

 Účel zpracování: zpracování osobních údajů agendy ochrany utajovaných informací 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, občané  

 Kategorie příjemců údajů: Národní bezpečnostní úřad 

 Doba uchování:  5 let 

EVIDENCE SLUŽEBNÍCH PRŮKAZŮ 
 Účel zpracování: evidence a vydávání služebních průkazů 

 Právní základ: splnění právní povinnosti, výkon veřejné moci  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci a členové výborů 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

HLÁŠENÍ ZÁVAD 
 Účel zpracování: provoz webové aplikace hlášení závad ve městě Nymburk 

 Právní základ: souhlas  

 Kategorie osobních údajů: e-mail 

 Kategorie subjektů údajů: občané 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: do vyřešení závady  



                                                                                                                          Odbor vnitřních věcí 

 

PRACOVNÍ A MZDOVÁ AGENDA 
 Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených  

 Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, členové orgánů města, ředitelé 

příspěvkových organizací zřízených městem, členové výborů Zastupitelstva města a členové 

komisí Rady města, členové volebních komisí 

 Kategorie příjemců údajů: orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutoři, 

Městský úřad Břeclav, OSSZ, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad 

práce, závodní lékař, Policie ČR  

 Doba uchování: 1 - 50 let  

 

ÚŘEDNÍ DESKA 
 Účel zpracování: splnění povinnosti zveřejnění na úřední desce stanovené právními předpisy 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: veřejnost 

 Doba uchování: 5 let 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 Účel zpracování: investice do majetku města 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: dodavatelé  

 Kategorie příjemců údajů: Úřad na ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel dotace, 

Finanční úřad, Ministerstvo financí 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

EVIDENCE SMLUV A OBJEDNÁVEK 
 Účel zpracování: evidence smluv a objednávek 

 Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: dodavatelé, občané 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Finanční úřad, krajský úřad, Ministerstvo 

financí, Ministerstvo vnitra 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 
 Účel zpracování: zaměstnanci na veřejně prospěšné práce 

 Právní základ: splnění smlouvy  

 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci - VPP 

 Kategorie příjemců údajů: Úřad práce 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 
 Účel zpracování: zaměstnanci na obecně prospěšné práce 

 Právní základ: splnění smlouvy  



 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Probační a mediační služba, okresní soud  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

VEŘEJNÁ SLUŽBA 
 Účel zpracování: služba ve veřejném zájmu 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Úřad práce, Technické služby  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

SPISOVÁ SLUŽBA 
 Účel zpracování: zpracování podání na podatelnu do spisové služby 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané, zaměstnanci, členové orgánů města, dodavatelé 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, orgány veřejné správy,  

 Doba uchování: podle obsahu dokumentu dle platného spisového plánu 

EVIDENCE ČLENŮ DOBROVOLNÉHO SBORU HASIČŮ 
 Účel zpracování: Zpracování osobních údajů nového člena sboru dobrovolných hasičů 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: Členové dobrovolného sboru hasičů  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, HZS 

 Doba uchování: po dobu členství 

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN 

 Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

CZECHPOINT 

 Účel zpracování: poskytování výpisů z rejstříků, zřízení datové schránky, zneplatnění 

přístupových údajů do datových schránek  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané, právnické osoby, členové orgánů společností  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

SOCIÁLNÍ FOND 
 Účel zpracování: poskytování sociálního fondu 

 Právní základ: splnění právní povinnosti, oprávněný zájem 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci  



 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

EVIDENCE VNITŘNÍCH SMĚRNIC 
 Účel zpracování: evidence vnitřních směrnic 

 Právní základ: výkon veřejné moci 

 Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, podpis 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

                                                                                                                     Útvar interního auditu 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC 
 Účel zpracování: vyřízení podaných stížností a petic 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: občané, zaměstnanci, členové orgánů města 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, členové Rady města, členové kontrolního výboru 

Zastupitelstva města, případně další orgány dle obsahu stížnosti, 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

AGENDA K ZÁKONU O STŘETU ZÁJMŮ  
 Účel zpracování: činnosti dle zákona o střetu zájmů, zápis do Centrálního registru oznámení 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, členové orgánů města, vedoucí zaměstnanci 

příspěvkových organizací 

 Kategorie příjemců: Ministerstvo spravedlnosti 

 Doba uchování: po dobu výkonu funkce + 5 let  

 

 AGENDA KONTROLNÍHO VÝBORU  
 Účel zpracování: zabezpečení činnosti kontrolního výboru 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail  

 Kategorie subjektů údajů: členové kontrolního výboru 

 Kategorie příjemců: orgány města, veřejnost 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

AGENDA ZDRAVOTNÍHO VÝBORU  
 Účel zpracování: zabezpečení činnosti zdravotního výboru 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail  

 Kategorie subjektů údajů: členové kontrolního výboru 

 Kategorie příjemců: orgány města, veřejnost 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

ZPRACOVÁNÍ A KONTROLA VNITŘNÍCH SMĚRNIC 
 Účel zpracování: zpracování a kontrola vnitřních směrnic 

 Právní základ: výkon veřejné moci 



 Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, podpis 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

INTERNÍ AUDIT 
 Účel zpracování: provádění interních auditů 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Městský úřad Nymburk, Policie ČR 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY 
 Účel zpracování: provádění kontroly příjemců veřejné finanční podpory, kontrola 

příspěvkových organizací zřízených městem 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: příjemci finanční podpory, zaměstnanci příspěvkových organizací 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Městský úřad Nymburk, Policie ČR 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

KNIHY JÍZD 
 Účel zpracování: evidence jízd zaměstnanců  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, podpis  

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, správce daně 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

KONTROLA A ZPRACOVÁNÍ PLNĚNÍ USNESENÍ RM A ZM 
 Účel zpracování: kontrola plnění Usnesení RM a ZM 

 Právní základ: výkon veřejné moci  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, občané  

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

                                                                                                                                 Městská policie 

 

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE 
 Účel zpracování: zpracování osobních údajů o účastnících přestupkového řízení, 

oznamovatelích, osobách v pátrání, osobách podezřelých z trestné činnosti  

 Právní základ: splnění právní povinnosti, úkol ve veřejném zájmu/ při výkonu veřejné moci 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: oznamovatelé, podezřelí, poškození, svědci 

 Kategorie příjemců údajů: orgány veřejné správy, orgány činné v trestním řízení, krajský 

úřad, Ministerstvo vnitra  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  



KAMEROVÝ SYSTÉM 
 Účel zpracování: provoz kamerového systému  

 Právní základ: splnění právní povinnosti, oprávněný zájem 

 Kategorie osobních údajů: obrazový záznam  

 Kategorie subjektu údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: orgány činné v trestním řízení, orgány veřejné správy 

 Doba uchování: 3 dny, záznamy z incidentů dle skartační lhůty daného spisu 

ZTRÁTY A NÁLEZY 
 Účel zpracování: zpracování osobních údajů nálezců věcí (pro účely přiznání nálezného), 

ztotožnění majitelů věcí 

 Právní základ: úkol ve veřejném zájmu/ při výkonu veřejné moci  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů:  vlastník, nálezce 

 Kategorie příjemců údajů: vlastník  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

                                                                                                                             Odbor informatiky 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 Právní základ: splnění právní povinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

UZAVÍRÁNÍ SMLUV A OBJEDNÁVEK 
 Účel zpracování: uzavírání smluv a objednávek 

 Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: dodavatelé 

 Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nymburk, Finanční úřad, krajský úřad, Ministerstvo 

financí, Ministerstvo vnitra 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 Účel zpracování: investice do majetku města,  

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: dodavatelé  

 Kategorie příjemců údajů: Úřad na ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel dotace, 

Finanční úřad, Ministerstvo financí 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu  

 



JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA 
 Účel zpracování:  zajištění jednání zastupitelstva a rady města 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané, členové orgánů města, zaměstnanci 

 Kategorie příjemců údajů: veřejnost 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST  
 Účel zpracování: zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v souvislosti s výběrovým 

řízením   

 Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektů údajů: uchazeči o zaměstnání  

 Kategorie příjemců: členové výběrových komisí  

 Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení 

EVIDENCE SLUŽEBNÍCH ČÍSEL – MOBILNÍ, PEVNÉ LINKY 
 Účel zpracování: evidence služebních čísel zaměstnanců, vyúčtování hovorů 

 Právní základ: výkon veřejné moci, oprávněný zájem  

 Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo  

 Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci  

 Kategorie příjemců: není  

 Doba uchování: po dobu trvání pracovně-právního vztahu  

SPISOVÁ SLUŽBA 
 Účel zpracování: zpracování dokumentů ve spisové službě 

 Právní základ: splnění právní povinnosti  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektů údajů: občané, zaměstnanci, členové orgánů města, dodavatelé 

 Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, orgány veřejné správy,  

 Doba uchování: podle obsahu dokumentu dle platného spisového plánu 

SMS INFOKANÁL  
 Účel zpracování: registrace fyzických osob v aplikaci SMS InfoKanál 

 Právní základ: oprávněný zájem správce, souhlas  

 Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně 

ulice 

 Kategorie subjektů údajů: občané  

 Kategorie příjemců údajů: zpracovatel 

 Doba uchování: po dobu registrace  

 


