
adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje adresní a identifikační údaje

6. NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Dle Spisového a skartačního řádu 

Městského úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu 

Městského úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu Městského 

úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu Městského 

úřadu Mikulášovice

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle 

Organizačního řádu města Mikulášovice):                              

Referent podatelny, referent oddělení vnitřní 

správy, starosta

Externí příjemci:

Kontrolní výbor zastupitelstva

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti 

dle Organizačního řádu města Mikulášovice):                                     

Referent oddělení evidence obyvatel, czech 

point, správy hřbitova, archivu

Externí příjemci:                                                              

NE

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti 

dle Organizačního řádu města Mikulášovice):                                     

Referent oddělení evidence obyvatel, czech 

point, správy hřbitova, archivu

Externí příjemci:                                                              

Městský úřad Rumburk                                                 

Ministerstvo vnitra ČR 

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti 

dle Organizačního řádu města Mikulášovice):                                   

Referent podatelny, referent účetní, referent 

pokladny, referent oddělení životního prostředí 

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti 

dle Organizačního řádu města Mikulášovice):                                   

Referent podatelny, referent oddělení vnitřní 

správy, starosta

Externí příjemci:                                                              

Krajský úřad Ústeckého kraje

Externí příjemci:                                                              

NE

Dle Spisového a skartačního řádu Městského úřadu 

Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu Městského úřadu 

Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu 

Městského úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu 

Městského úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu 

Městského úřadu Mikulášovice

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle 

Organizačního řádu města Mikulášovice):

Referent oddělení personální a mzdové účtárny, pokladny, 

bytového hospodářství, referent účetní, starosta

Externí příjemci:

Úřad práce ČR

Okresní správa sociálního zabezpečení

Zdravotní pojišťovna

Důchodová pojišťovna

Banka

Exekutor

Soud

Insolvence

Policie ČR

Orgán činný v trestním řízení

Inspektorát práce

Veřejný ochránce práv

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle 

Organizačního řádu města Mikulášovice):

Referent účetní, referent pokladny

Externí příjemci:

Kontrolní orgány

Ministerstvo financí ČR

Dle Spisového a skartačního řádu Městského úřadu 

Mikulášovice
Dle Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Mikulášovice

Externí příjemci:

Člen okrskové volební komise

Městský úřad Šluknov - registrační úřad

Český statistický úřad

Ministerstvo vnitra ČR

Krajský úřad – nadřízený orgán

Zmocněněc politické strany či hnutí

Externí příjemci:                                                   

Poskytovatel dotace                                              

Profil zadavatele - veřejnost            

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti 

dle Organizačního řádu města Mikulášovice):                                   

Referent oddělení vnitřní správy, referent 

podatelny, výběrová komise, starosta, zastupitelé

Externí příjemci:

Veřejnost

Člen redakční rady

Externí příjemci:                                                                                         

Dotčené orgány

Městský úřad Rumburk

Krajský úřad pro Ústecký kraj

Povodí Ohře, státní podnik

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Česká inspekce životního prostředí

Státní veterinární správa ČR

Policie ČR

Předávají se  osobní údaje mimo EU? 

Pokud ano, podrobnosti o předání

Dle Spisového a skartačního řádu Městského úřadu MikulášoviceDoba uchování

Kategorie příjemců údajů

Kategorie osobních údajů

Mzdová a personální agendaŽivotní prostředí a odpadové hospodářství

Dle Spisového a skartačního řádu 

Městského úřadu Mikulášovice

Významné životní události občanůAGENDA

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti 

dle Organizačního řádu města Mikulášovice):

Referent podatelny, referent oddělení vnitřní 

správy, starosta

Pronájem pozemků Prodej a nákup nemovitého majetku Správa nebytových prostor a bytového fondu Smlouvy Veřejné opatrovnictví Knihovna
Poskytování informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím

Probační a mediační služba - 

výkon OPP
Výběrová řízení a veřejné zakázky Novinové články, inzerce Úřední deska Jednání zastupitelstva města - 

zápisy
Účetnictví Podněty, stížnosti a petice Volby CzechPOINT Evidence obyvatel Místní poplatky

adresní a identifikační údaje

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního 

řádu města Mikulášovice):

Referent oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství

Dle Spisového a skartačního řádu Městského 

úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu Městského 

úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu Městského 

úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu Městského 

úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu Městského 

úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu Městského 

úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu 

Městského úřadu Mikulášovice

Dle Spisového a skartačního řádu Městského 

úřadu Mikulášovice

Uživatel osobních údajů (v rozsahu 

působnosti dle Organizačního řádu města 

Mikulášovice):                                   

Referent oddělení vnitřní správy

Externí příjemci:                                                              

Probační a mediační služba 

Externí příjemci:                           

Veřejnost

Uživatel osobních údajů (v rozsahu 

působnosti dle Organizačního řádu 

města Mikulášovice):                                       

Referent oddělení vnitřní správy, 

referent podatelny

Uživatel osobních údajů (v rozsahu 

působnosti dle Organizačního řádu města 

Mikulášovice):                                   

Referent oddělení vnitřní správy, referent 

podatelny, referent účetní, starosta

Externí příjemci:

Exekutor

Notář

Občané: žadatelé o pronájem, nájemci
Zastupitelé, občané: přítomná veřejnost aj. 

dotčení občané

Fyzická osoba, fyzická podnikající 

osoba, zástupce právnické osoby

Uživatel osobních údajů (v rozsahu 

působnosti dle Organizačního řádu města 

Mikulášovice):                                   

Referent oddělení cestovního ruchu a 

technického zabezpečení, referent podatelny

Uživatel osobních údajů (v rozsahu 

působnosti dle Organizačního řádu města 

Mikulášovice):                                   

Referent oddělení vnitřní správy, referent 

podatelny, starosta, zastupitelé

Občan: inzerent, autor článku

Externí příjemci:                           

Kontrolní orgány

Jakákoliv fyzická osoba, fyzická osoba 

podnikající, zástupce právnické osoby

Žadatel o pronájem nebytových prostor, nájemce, dlužník, 

žadatel o byt, nájemce městského bytu, osoba sdílející 

společnou domácnost bytu

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle 

Organizačního řádu města Mikulášovice):                                   

Referent oddělení vnitřní správy, referent podatelny, 

referent účetní, starosta, zastupitelé

Externí příjemci:

Kontrolní orgány

Externí příjemci:

Exekutor

Notář

Český úřad katastrální a zeměměřický

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle 

Organizačního řádu města Mikulášovice):                                   

Referent stavebního oddělení (správa a péče o bytový a 

nebytový fond, agenda výstavby), referent podatelny, referent 

účetní, komise výstavby

Občan: žadatel, kupující, prodávající, zástupce 

právnické osoby

Externí příjemci:

Kontrolní orgány

Uživatel osobních údajů (v rozsahu 

působnosti dle Organizačního řádu města 

Mikulášovice):                                   

Referent oddělení cestovního ruchu a 

technického zabezpečení, referent podatelny, 

pověření zaměstnanci 
Externí příjemci:                                        

NE

Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti 

dle Organizačního řádu města Mikulášovice):                                       

Referent evidence obyvatel, místostarosta, 

starosta

Externí příjemci:                                        

NE

Registrace návštěvníka knihovny, evidence 

registrovaných návštěvníků
Jubilea, vítání občánků 

Občané města MikulášoviceObčan: Registrovaný návštěvník knihovny

Uživatel osobních údajů (v rozsahu 

působnosti dle Organizačního řádu 

města Mikulášovice):                                       

Referent podatelny, referent účetní, 

starosta

Externí příjemci:

Česká správa sociálního 

zabezpečení

Zdravotní pojišťovna

Oprávněný subjekt veřejné správy

Soud

Notář

Exekutor

Poskytovatel zdravotnických služeb

Poskytovatel sociálních služeb

Občan: klient, opatrovanec, osoby 

příbuzné a blízké

Veřejné opatrovnictví (ochraná 

zájmů opatrovanců)
Výpisy z CzechPOINT Vedení evidence obyvatel Vedení evidence a vyměřování poplatků, výběr 

poplatků ze psů, pobytu, za komunální odpad

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Sb.
Výkon trestu - obecně prospěšné práce

5.

Vedení mzdové a personální agendy Vedení účetnictví Evidence, šetření a vyřizování podnětů, stížností a 

petic
Organizace voleb

Občan: Kandidát, člen volební komise, 

zmocněnec
Občan: fyzická osoba, zástupce právnické osobyJakákoliv fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, 

zástupce právnické osoby 
Zaměstnanci úřadu, zastupitelé, členové komisíObčan 

Příjem, zpracování a vyřizování žádostí o povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les, vypracování rozhodnutí o povolení kácení 

dřevin rostoucích mimo les, evidenční účely, vybírání místních 

poplatků za komunální odpad

Kategorie subjektu údajů 2. 

1.

3.

4. 

Účel zpracování

Uživatel osobních údajů (v rozsahu 

působnosti dle Organizačního řádu 

města Mikulášovice):                                       

Referent oddělení vnitřní správy, 

referent podatelny, starosta

Odsouzení k obecně prospěšným pracímObčan: žadatel o informaci dle zákona 

č. 106/1999 Sb.
Občan: plátci a poplatníciObčané města Mikulášovice s trvalým pobytemObčan nebo cizí státní příslušník

Pronájem pozemků Prodej a nákup nemovitého majetku Správa nebytových prostor a správa bytového fondu (pronájem 

městských bytů a vyúčtování služeb s nájmem spojených)
Evidence smluvních vztahů města

Dokumentace výběrových řízení a jejich 

průběhu, zadávání veřejných zakázek (zejména 

malého rozsahu)

Publikace Mikulášovických novin Vedení úřední desky, evidence 

vyvěšených a sejmutých dokumentů

Záznamy z jednání orgánů obce: 

zastupitelstva, komisí, výborů

Dodavatel: fyzická podnikacící osoba, zástupce 

právnické osoby


