Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

Záznam o činnostech zpracování osobních údajů
Název zpracování:

ODSČ 05 - Výkon agendy přestupků spáchaných v oblasti dopravy

Odbor:

Odbor dopravněsprávních činností (ODSČ)

Účel zpracování:

Výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti projednávání
přestupků v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích: shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních
údajů z databází či od subjektů

Právní důvod zpracování:

Splnění právní povinnosti

Zvláštní kategorie OÚ:

Ano
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel, ve znění
pozdějších předpisů
vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských růkazech a registru řidičů
vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích

Zákony a předpisy vymezující zpracování:

vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
vyhláška č. 277/2004 Sb., vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel
vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb. o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a meření emisí
vozidel
nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a
jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se
řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

Kategorie osobních údajů:

Kategorie subjektu údajů:

titul nebo vědecká hodnost
jméno, příjmení
datum narození
číslo OP/pasu
číslo ŘP
datová schránka
relevantní údaje o vozidle (SPZ apod.)
místo trvalého pobytu
doručovací adresa
přechodné bydliště
fotografie z místa přestupku jako důkaz
podpis
zdravotní dokumentace (přítomnost návykových látek)
účastníci řízení
další zúčastněné osoby
Krajský úřad JMK
soudy

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní Orgány veřejné moci a osoby v souladu s ust. § 121 zákona č. 361/2000
údaje předávány:
Česká kancelář pojistitelů
Ministerstvo dopravy
Policie ČR
5 let
Doba uchování údajů:
aktualizováno: 23.11.2020 10:21

