
 

Záznam o činnostech zpracování – MÍSTNÍ POPLATKY  
(a jiná obdobná plnění – poplatek za komunální odpad) 

čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 
Správce: Městys Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Bobrová, DS- ithbpzs 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. et Bc. Luboš Kliment 
advokát, ev. č. osvědčení ČAK: 11300, se sídlem Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
email: gdpr@akkliment.cz, tel: 776 233 879, ID datové schránky ideg93s 

I. Účely zpracování 

ZAJIŠTĚNÍ AGEND OBCE PODLE ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 

Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR - zpracování nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je 
obec pověřena: 
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů  
obecně závazná vyhláška obce o stanovení místního poplatku  

V případě, že obec namísto stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoví poplatek za 
komunální odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, je pro rozsah zpracování osobních údajů rozhodný také:  
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce 

II. Kategorie subjektů údajů 

Poplatník poplatku, plátce poplatku 

III. Kategorie osobních údajů 

Údaje o poplatníkovi nebo plátci v rozsahu ohlašovací povinnosti podle § 14a zákona o 
místních poplatcích – základní identifikační údaje, údaje rozhodné pro stanovení výše 
poplatkové povinnosti, údaje rozhodné pro úlevy či osvobození od poplatků, údaje rozhodné 
pro prominutí poplatku nebo jeho příslušenství  
Údaje využívané pro účely řízení o místních poplatcích ze základního registru obyvatel, 
z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců v rozsahu podle 
§ 16 zákona o místních poplatcích 

IV. Kategorie příjemců 

Nadřízený správce daně (krajský úřad), orgány finanční správy  

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů 

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu běhu lhůty pro 
placení daně (§ 160 daňového řádu).  
Uplatní se skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem. 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které je potřebují využívat při plnění povinností 
obce jakožto správce daně, a to pouze v nezbytném rozsahu. 
Přístup k databázím s osobními údaji je zabezpečen hesly, listinná dokumentace je 
uzamykána. 



 


