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

Záznam o činnostech zpracování osobních údajů
Název zpracování:

OSČ 01 - Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů

Odbor:
Účel zpracování:

Odbor správních čínností (OSČ)
Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů v působnosti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Právní důvod zpracování:

Splnění právní povinnosti

Zvláštní kategorie OÚ:

ano - údaje o zobrazení obličeje a o otiscích prstů rukou, digitální
zpracování fotografie občana a jeho podpisu.
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
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. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákony a předpisy vymezující zpracování:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů
vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a postup při
pořizování a dalším zpracování bimetrických údajů obsažených v
nosiči dat cestovního dokladu
jméno, příjmení, zkratka příjmení
agendový identifikátor
datum, místo a okres narození
pohlaví
rodné číslo
státní občanství
adresa trvalého pobytu
rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, o
zrušení omezení svéprávnosti
číslo a druh vydaného cestovního dokladu
digitální zpracování fotografie a podpisu držitele
Kategorie osobních údajů:
žádost o vydání cestovního dokladu
biometrické údaje
číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného,
odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo
ohlášení jeho ztráty nebo odcizení
omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí
označení orgánu, který uložil omezení, druh a číslo CD, datum
odepření vydání CD, jméno a příjmení
záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky
telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa
elektronické pošty
e-mailové adresy, telefonní kontakty občanů (uvedené v e-mailových
dotazech k agendě CD)
držitel cestovního dokladu
Kategorie subjektu údajů:
žadatel o vydání cestovního dokladu
účastníci řízení, jejich zákonní zástupci, opatrovníci, zmocněnci
SMB je pro ministerstvo vnitra v pozici zpracovatele údajů vedených v
evidenci CD
zastupitelský úřad
Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou
státní orgány při splnění podmínek
osobní údaje předávány:
KÚ JmK - odvolací, metodický orgán, kontrolní
subjekty oprávněné podle zvl. právních předpisů
OÚORP - agenda CD, ÚMČ
žádost o vydání CD (manuální evidence) - 15 let od skončení platnosti
CD,
správní a přestupkové řízení - 5 let po vydání; oznámení o ztrátě,
Doba uchování údajů:
odcizení, zničení, poškození CD - 5 let od skončení platnosti CD;
protokol o skončení platnosti CD - 1 rok; žádost o poskytnutí údájů z
AIS CD - 5 let; písemnosti cestovní doklady-všeobecně - 5 let;
expediční protokoly CD - 1 rok
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