Zpracovávání osobních údajů:
Evidence obyvatelstva
Konkrétní údaje o zpracovávání osobních údajů starostou a účetní Obecního úřadu Okrouhlá
Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti
na internetových stránkách obce Okrouhlá

EVIDENCE OBYVATEL
Obecní úřadu Okrouhlá provádí evidenci obyvatel dle ust. § 18 odst. 1 písm. b) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovávání určitých
osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba
k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.
Podle ust. § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů je Obecní úřad Okrouhlá povinen zajistit,
aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů
údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových
stránkách Obce Okrouhlá www.okrouhla.cz

.

Zpřístupnění zpracovávání výše uvedených osobních údajů je nutné vzhledem k tomu, že na toto
zpracovávání se nevztahuje oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů
a uvedené zpracovávání tak nebude zaregistrováno ani zapsáno a vedeno Úřadem pro ochranu
osobních údajů a veřejnost by se o nich nemohla dozvědět.

S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme:

Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů vedených v informačním systému
evidence obyvatel je zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým
úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je
ministerstvo vnitra. Tento informační systém je informačním systémem je agendovým informačním
systémem veřejné správy podle zvláštního zákona (zák.č. 365/2000 Sb.).
Obecní úřad Okrouhlá


je zpracovatelem údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo vnitra,



je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu

v jeho správním obvodu v rozsahu údajů uvedených v §3.
Kategorie subjektů údajů (§ 1 citovaného zákona)
V evidenci obyvatel se vedou údaje o:


státních občanech České republiky (dále jen "občan")



o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky



cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem,

registrovaným partnerem nebo dítětem občana
Kategorie osobních údajů (§ 3 odst. 3 a 4 citovaného zákona)
V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:
o

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

o

datum narození

o

pohlaví

o

místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo, a stát, kde se

občan narodil, uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě
referenční vazby na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
o

rodné číslo

o

státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství

a data jejich nabytí nebo pozbytí
o

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů
o

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu

nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky
o

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo

zastoupení členem domácnosti včetně uvedení čísla jednacího soudu, který smlouvu nebo zastoupení
schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla
jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení
svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti, je-li
opatrovníkem ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla
o

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího a označení
soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobyt
o

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky,

popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
přidělené rodné číslo, vede se jeho jméno, popřípadě jména, příjmení. Rodné příjmení a datum
narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen, je-li jiným zákonným
zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a adresa sídla, tyto údaje jsou vedeny ve formě
referenčních vazeb na referenční údaje v základním registru osob



rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, došlo-li k uzavření

manželství mimo území ČR, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, uvedené místo a okres
uzavření manželství na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu
adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí


datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu

o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, uvedené
místo vzniku partnerství na území České republiky je vedeno ve formě referenční vazby (kódu
adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace adres
a nemovitostí


jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo

partnera, je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede
se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození
a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen


jméno, popřípadě jména, příjmení. Rodné příjmení a rodné číslo dítěte, je-li

dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné
příjmení dítěte a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen


o osvojeném dítěti – stupeň osvojení, původní a nové jméno, popřípadě

jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte a jeho agendový identifikátor fyzické osoby,
pokud mu byl přidělen, datum, místo a okres narození, rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli
nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele, agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen, rodná čísla otce a matky,
pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, agendový
identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen, tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o dítě
narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení
své osoby v souvislosti s porodem, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí
o zrušení osvojení dítěte, údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj záznam o poskytnutí
údaj


záznam o poskytnutí údajů



datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, uvedené místo a okres
úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako



den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení
za nezvěstného
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den



smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého včetně
uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení
prohlášení za mrtvého, místo úmrtí se vede, je-li v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého


agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel



poznámky k vedeným údajům

V informačním systému se o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným
zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana, vedou tyto údaje:


jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení



datum narození



místo a okres narození, v případě narození v cizině, místo je-li známo, a stát narození



státní občanství



rodinný stav nebo partnerství



datum úmrtí, je-li známo

Kategorie příjemců (§ 8 citovaného zákona)
Obecní úřad Okrouhlá poskytuje údaje z informačního systému pouze na základě písemné žádosti,
a to v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
Bez výslovného zákonného zmocnění nelze osobní údaje z informačního systému evidence
obyvatel poskytovat! Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému podle
zvláštního právního předpisu


nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost

stanovenou v citovaném zákoně


jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo

zpracováváním.
Obyvateli staršímu 15 let, na základě písemné žádosti poskytuje Obecní úřad Okrouhlá písemně
údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou záznamů
o poskytnutí údajů, nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a údaje
o osvojení, které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě
blízké se poskytují pouze údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. q). Osobou blízkou se pro účely tohoto
zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
V žádosti se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro
jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou:


jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení



rodné číslo, nemá-li přiděleno číslo, datum narození



číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňující elektronickou identifikaci,

v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného
podle zvláštního právního přepisu


adresu místa pobytu

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý
k podání žádosti, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů
může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno
soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Doba uchovávání (§ 9 citovaného zákona) – až 50 let
Po úmrtí občana nebo po prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní
techniky uchovávají po dobu 75 let. Údaje o fyzických osobách, které pozbyly státní občanství České
republiky se vedou v samostatné části informačního systému ve stavu ke dni pozbytí státního
občanství a jsou v informačním systému uchovány po dobu 75 let ode dne pozbytí státního občanství.
Záznamy o poskytnutí údajů z informačního systému se uchovávají po dobu 10 let. Při vyřazování
údajů a dokumentace souvisejících s vedením informačního systému se postupuje podle zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

