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

Záznam o činnostech zpracování osobních údajů
Název zpracování:

OSČ 03 - Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel

Odbor:

Odbor správních činností (OSČ)
Výkon státní správy na úseku ohlašovny trvalého pobytu v působnosti
obecního úřadu (s výjimkou správního řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu) a na úseku evidence obyvatel v působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.

Účel zpracování:

Právní důvod zpracování:

Splnění právní povinnosti

Zvláštní kategorie OÚ:

ano

Zákony a předpisy vymezující zpracování:

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o obcích")
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Kategorie osobních údajů:

směrnice MV ČR č.j. MV-136664-24/SC-2021 ze dne 29.12.2021 k
upřesnění postupu příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů,
občanských průkazů a evidence obyvatel
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
datum narození
pohlaví
místo a okres narození
rodné číslo
státní občanství a datum jeho nabytí a pozbytí
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu; adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
rodinný stav
partnerství
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela
nebo partnera
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte
agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel

Kategorie subjektu údajů:

podpis
e-mailové adresy občanů (uvedené v e-mailových dotazech k agendám
evidence obyvatel)
státní občané České republiky
osoby, které pozbyly státní občanství České republiky
cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem,
manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České
republiky
účastníci řízení a jejich zástupci
SMB je pro Ministerstvo vnitra zpracovatelem údajů vedených v AIS EO

subjekty oprávněné podle zákona o evidenci obyvatel nebo zvláštních
právních předpisů
Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní
KÚ JmK (kontrolní a metodický orgán)
údaje předávány:
KÚ JmK (odvolací orgán)
Ministerstvo zahraničních věcí (vyšší ověření u potvrzení pro občany k
uplatnění práva v cizině podle § 14 odst. 2 zákona o obcích)

Doba uchování údajů:

přihlašovací lístek k trvalému pobytu - 75 let od úmrtí obyvatele nebo
prohlášení osoby za mrtvou
žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel - 5
let
oznámení vlastníkům objektů o změně v počtu osob přihlášených k
trvalému pobytu - 5 let
ukončení trvalého pobytu na území ČR, hlášení adresy pro doručování písemností, podklady pro šetření správnosti údajů vedených v
informačním systému a provedení opravy (§ 7 zákona o evidenci
obyvatel) - 5 let

Automatizované (strojové) zpracování

Doba uchovávání údajů v elektronické podobě:
údaje v agendovém informačním systému evidence obyvatel - 75 let od úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou
poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel - 5 let
ukončení trvalého pobytu na území ČR, hlášení adresy pro doručování - písemností, podklady pro šetření správnosti údajů vedených v informačním systému a provedení
opravy (§ 7 zákona o EO) - 5 let
dotazy, dožádání - 1 rok
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