
 

 

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem 

vyřizování agendy registru vozidel, dovezených 

vozidel, taxislužby a MHD 
 
 
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, je správcem osobních 

údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi 

důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme 

pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro 

naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete 

seznámit v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů městem Strakonice a jeho orgány“ 

umístěném na webových stránkách města www.strakonice.eu. V případě dotazů souvisejících se 

zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

tel. 383 700 201, e-mail: gdpr@mu-st.cz . 
 
 

1. Proč údaje potřebujeme 

 

Oznamujeme Vám, že v přeneseném výkonu státní správy zpracováváme Vaše osobní údaje 
za účelem vyřizování agendy registru vozidel, dovezených vozidel, taxislužby a MHD. Bez 
osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám 
ukládá zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě, zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole a prováděcí vyhlášky 
k příslušným zákonům. 
 
 

2. Jaké údaje potřebujeme 
 
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů: 

 

 adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno popřípadě jména a příjmení, 
adresa místa trvalého, dlouhodobého, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců 
nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, pokud bylo přiděleno, popřípadě datum 
narození, místo narození, číslo osobního dokladu, jméno, popřípadě jména, příjmení 
zákonných zástupců, telefon, fotografii

 
Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných 
rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob. 
 
 

3. Jak s údaji pracujeme 
 
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i 
v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální 
kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující 
technická, organizační a personální opatření. 

 
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu vyřizování agendy registru vozidel, dovezených vozidel, 

taxislužby a MHD jsou zpracovávány odborem dopravy MěÚ Strakonice.  

 

Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v 

České republice, Vaše osobní údaje nepředáváme ani do třetí země ani žádné mezinárodní 

organizaci. 



 

 

Vaše zpracované osobní údaje předáváme společnosti Kadlec Elektronika s. r. o, ale pouze 
za účelem, jímž je poskytnutí přednostního obsloužení ve vyvolacím systému města. Pokud 
této služby nevyužijete, osobní údaje zůstávají u nás. Kadlec Elektronika s. r. o. uchovává 
osobní údaje na svých serverech po dobu 14 dnů a poté dochází k jejich likvidaci. 
. 
 

Osobní údaje mohou získávat v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy pouze 

orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup. 
 

4. Jak dlouho údaje držíme 
 

Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty po dobu stanovenou pro 
jednotlivé typy zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v našich Zásadách zpracování 
osobních údajů a ve Spisovém a skartačním řádu MěÚ Strakonice. Po uplynutí této doby 
budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje předloženy k posouzení a archivnímu výběru 
Státnímu oblastnímu archivu a nearchivované dokumenty obsahující Vaše osobní údaje 
budou na všech nosičích nevratně zničeny.  
 

Pro uvedený účel zpracování k účelu vedení agendy registru vozidel, dovezených vozidel, 
taxislužby a MHD uvádíme následující skartační znaky: 
 

 Registr vozidel a dovezených vozidel, přestavby, stavby - S/5, S/10

 Odebrané neplatné osvědčení o registraci vozidla - S/1

 Taxislužba – S/5
 

5. Jaká jsou Vaše práva 
 

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých 
osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis 
zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. 

 

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s 
právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné 
nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili 
takto vzniklý stav, tj. opravu, či omezení zpracování osobních údajů.  

 

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím podatelny městského úřadu. Po 
předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými 
zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě. 

 

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše 
osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na adresu e-
mail:gdpr@mu-st.cz nebo písemně na adresu Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 
21 Strakonice. Náš pověřenec se následně bude zabývat Vaší stížností a bude s Vámi 
spolupracovat pro vyřešení Vaší stížnosti. 

 

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle 
zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 

 


