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

Záznam o činnostech zpracování osobních údajů
Název zpracování:

OSČ 02 - Výkon státní správy na úseku občanských průkazů

Odbor:

Odbor správních činností (OSČ)
Výkon státní správy na úseku občanských průkazů v působnosti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Účel zpracování:
Právní důvod zpracování:

Splnění právní povinnosti

ano - údaje o zobrazení obličeje a o otiscích prstů rukou, digitální
zpracování fotografie občana a jeho podpisu.
zákon č. 328/1999 Sb. + 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o OP")
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
Zákony a předpisy vymezující zpracování: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnctví a spisové službě a o změně
některých zákonů, v platném znění
jméno, příjmení, zkratka příjmení
agendový identifikátor
datum, místo a okres narození
pohlaví
rodné číslo
státní občanství
adresa místa trvalého pobytu
rodinný stav nebo registrované partnerství
číslo a série OP
Kategorie osobních údajů:
digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu
čísla ztracených, odcizených, zničených, neplatných OP
číslo žádosti o vydání OP
žádost o vydání OP v elektronické podobě
identifikátor datové schránky
telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť nedo údaj o adrese elektronické
pošty na fyzické žádosti o OP
e-mailové adresy, telefonní kontakty občanů (uvedené v e-mailových
dotazech k agendě OP)
biometrické údaje
držitel OP
Kategorie subjektu údajů:
žadatel o OP
účastníci řízení, jejich zákonní zástupci, opatrovníci, zmocněnci
SMB je pro ministerstvo vnitra zpracovatelem údajů vedených v evidenci
OP
Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní IS pro autentizaci
údaje předávány:
státní orgány při splnění podmínek
KÚ JmK (odvolací orgán)
KÚ JmK konrolní a metodický orgán
Zvláštní kategorie OÚ:

Doba uchování údajů:

fyzická žádost o vydání OP - S/20 let od vydání OP +
fyzická žádost o vydání dočasného OP - S/10 od podání žádsti, listinná
podoba oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití OP S/20 let od vydání OP, rozhodnutí v rámci správního řízení - V/5 let,
přestupky - S/5 let,
rozhodnutí o skončení platnosti OP - S/1 rok,
potvrzení o změně trvalého pobytu - S/1 rok, žádost o poskytnutí údajů z
IS - S/5 let, podací deník - A /10 let , kniha evidence přestupků - A/ 10
let, kniha výdeje OP - A/20 let, expediční protokoly OP -S/1 rok,
písemnosti občanské průkazy - všeobecně - V/5
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