
 

Záznam o činnostech zpracování – PŘESTUPKY 
čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Správce: Obec Veselice, č.p. 43, 294 04 Dolní Bousov, ID Datové schránky: nuxasbi 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jan Cidlina, veselice.dpo@email.cz 

I. Účely zpracování 

ZAJIŠTĚNÍ AGEND ROZHODOVÁNÍ O PŘESTUPCÍCH 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti: 

Rozhodování o přestupcích 

- proti pořádku v územní samosprávě, 

- proti veřejnému pořádku, 

- proti občanskému soužití, 

- proti majetku 

podle § 4, 5, 7 a 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve spojení s § 60 
odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

(Agenda je podmíněná obsahem případných obecně závazných vyhlášek obce – viz § 4 
odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb. a neexistencí veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcí 
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků – viz § 105 zákona č. 250/2016 Sb.) 

II. Kategorie subjektů údajů 

Účastník řízení – obviněný, poškozený, vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, 

osoba přímo postižená spácháním přestupku, 

zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného, 

právní zástupce účastníka řízení, 

svědek, tlumočník, znalec. 

III. Kategorie osobních údajů 

Základní identifikační údaje, údaje týkající se skutkových okolností projednávaného 
přestupku, údaje, které vyplývají z opatřených důkazů.  

IV. Kategorie příjemců 

Účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení, nadřízený správní orgán, soud, právní 
zástupce obce. 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, kdy mohou být zapotřebí k zajištění účelu řízení, 
včetně výkonu rozhodnutí a uplatnění mimořádných opravných prostředků, navýšenou 
o dobu potřebnou ke skartačnímu řízení (zpravidla do 5 let od pravomocného ukončení 
řízení). 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Listiny s osobními údaji jsou uzamykány, údaje zpracovávané elektronicky jsou zabezpečeny 
přístupovými hesly. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které se s nimi potřebují 
seznamovat při plnění úkolů v rámci příslušných agend obce, nebo jimž jsou v souladu 
s právními předpisy zpřístupněny. 

 


