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Ochrana osobních údajů dle § 18 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění

Město Mimoň zpracovává v souladu s ustanovením § 18 zákona č.101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění osobní údaje
LEGALIZACE
Účel zpracování: kompletní výkon agendy ověřování pravosti podpisu podle zákona
číslo 21/2006 Sb.
Kategorie osobních údajů: identifikační údaje a adresní
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby - žadatelé o legalizaci, svědkové v
případech, kdy žadatel nemůže číst nebo psát §10, odst.5 zákona.
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, samotné subjekty údajů.
Doba uchování: 10 let po uzavření ověřovací knihy
MATRIKA
Účel zpracování: kompletní výkon matriční agendy dle zákona č. 301/2000 Sb. a
souvisejících zákonů a další úkony a součinnost matričního úřadu podle zvláštních
zákonů.
Kategorie osobních údajů: osobní údaje, citlivé údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé, jejich rodinní příslušníci definovaní podle
zákona o matrikách, fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují.
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
obecní úřady, matriční úřady, MVČR, MZV, PČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ, zdravotní
pojišťovny, samotné subjekty údajů, rodinní příslušníci definovaní podle zákona o
matrikách, zákonní zástupci, zplnomocnění zástupci, ostatní oprávněné osoby a
subjekty dle zákona o matrikách a dle zvláštních zákonů
Doba uchování: 100 let – narození, 75 let – manželství, 75 let – úmrtí
KONTAKTNÍ MÍSTO VEŘEJNÉ SPRÁVY (KMVS) - Czech POINT
Účel zpracování: vydávání výpisů z informačních systémů veřejné správy, úkony a
podání, související s agendou datových schránek, včetně konverze dokumentů,
úkony a podání, související s agendou základních registrů veřejné správy, ostatní
podání a úkony KMVS, stanovená zvláštními zákony
Kategorie osobních údajů: osobní údaje, citlivé údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé, fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují
a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, MVČR, MPO, MŽP, agentura Cenia,
Rejstřík trestů, Ministerstvo dopravy, samotné subjekty údajů, ostatní oprávněné
osoby a subjekty zvláštních zákonů
Doba uchování: 10 let, rejstřík trestů 2 roky
Informační systém: 602 XML Filler (CzechPOINT), AISEOP, AISECD, AISC, datové
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úložiště MěÚ Mimoň
EVIDENCE OBYVATEL
Účel zpracování: kompletní výkon agendy evidence obyvatel obecním úřadem dle
zákona č.133/2000 Sb. a další úkony a součinnost podle zvláštních zákonů:
- Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se
mění Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Kategorie osobních údajů: osobní údaje, citlivé údaje
Kategorie subjektu údajů: obyvatelé dle zákona o evidenci obyvatel, fyzické osoby,
k nimž se osobní údaje vztahují,
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
matriční úřady, obecní úřady, MVČR, samotné subjekty údajů, zákonní zástupci
obyvatel, ostatní oprávněné osoby a subjekty dle zákona o evidenci obyvatel a dle
zvláštních zákonů
Doba uchování: 75 let po úmrtí obyvatele, 10 let od poskytnutí údajů z AISEO
PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL POPISNÝCH, EVIDENČNÍCH A ORIENTAČNÍCH
Účel zpracování: přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních, vedení
jejich evidence, vydávání potvrzení o přidělených číslech, aktualizace a opravy údajů
v základním registru územní identifikace adres a nemovitostí – dle zákona č.
326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o
způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o
přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech
potřebných k přidělení čísel a další úkony dle zvl. zákonů
Kategorie osobních údajů: osobní údaje – základní identifikační údaje vlastníků
nemovitostí
Kategorie subjektu údajů: Fyzické a právnické osoby - žadatelé
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň
Doba uchování: po dobu existence stavby
STÍŽNOSTI, PODNĚTY
Účel zpracování: vyřizování stížností dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti,
případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou
Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba, právnická osoba, podnikající fyzická
osoba
Kategorie příjemců: MěÚ Mimoň, členové Rady města, členové Zastupitelstva
města
Doba uchování: 5 let
PETICE
Účel zpracování: vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje podavatele petice; jména,
příjmení, kontaktní adresy členů petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob,
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uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud
je petenti uvedou
Kategorie subjektů údajů: fyzická osoba, právnická osoba, podnikající fyzická
osoba
Kategorie příjemců: MěÚ Mimoň, členové Rady města, členové Zastupitelstva
města
Doba uchování: 5 let
OPATROVNICTVÍ
Účel zpracování: ochrana zájmů osob omezených ve svéprávnosti, na základě
rozhodnutí okresního soudu o ustanovení města Mimoň opatrovníkem těchto osob,
dle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vedení spisové dokumentace
opatrovance.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba, která byla na základě rozhodnutí soudu
omezena ve svéprávnosti a jejímž opatrovníkem bylo ustanoveno město Mimoň
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Mimoň, ČSSZ, OSSZ, Úřad práce,
zdravotní pojišťovny, Policie ČR, exekutorské úřady, zaměstnavatelé klientů,
zdravotní a sociální zařízení
Doba uchování: 5 let
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Účel zpracování: provádění sociálního šetření a vedení standardizovaného
záznamu sociálního pracovníka, dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdější předpisů.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, osoby v nepříznivé sociální situaci,
žadatelé o dávky pomoci v hmotné nouzi
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Mimoň, úřad práce, MPSV, Policie ČR,
exekutorské úřady, zaměstnavatelé klientů, orgány státní správy a samosprávy
Doba uchování: 10 let

ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVEK
Účel zpracování:
- vedení správního řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového
pojištění, dle zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
- správa finančních prostředků na základě rozhodnutí Úřadu práce o ustanovení
města Mimoň zvláštním příjemcem dávky státní sociální podpory, nezletilého dítěte,
dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
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Kategorie subjektu údajů: Fyzická osoba, žadatel o ustanovení zvláštního příjemce
dávky důchodového pojištění, oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění,
nezletilé dítě, kterému dávka státní sociální podpory náleží
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Mimoň, ČSSZ, Úřad práce, školská
zařízení
Doba uchování: 5 let
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ PODLE ZÁKONA
Účel zpracování: povinnost zajištění sociálně právní ochrany dětí a vedení spisové
dokumentace je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje, údaje
vyžadované dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů. Rozsah a obsah spisové dokumentace je stanoven výše
uvedeným zákonem.
Kategorie subjektu údajů: Fyzické osoby - nezletilé děti, jejichž práva mají být
chráněna, rodiče nezletilých dětí, osoby odpovědné za výchovu
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Mimoň, soudy, orgány činné v trestním
řízení, OSSZ, Veřejný ochránce práv, MPSV ČR, Úřad pro mezinárodní právní
ochranu dětí,
Probační a mediační služba, školská zařízení, orgány státní správy a samosprávy.
Doba uchování: dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, 15 let po dosažení zletilosti dítěte
SHROMAŽĎOVÁNÍ
Účel zpracování: shromažďování oznámení dle zákona č. 84/1990 Sb. o právu
shromažďovacím.
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: osoba fyzická a právnická, která oznamuje
shromažďování
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Mimoň
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
VEŘEJNÉ SBÍRKY
Účel zpracování: shromažďování oznámení o konání veřejné sbírky dle zákona č.
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: právnická osoba, která oznamuje konání veřejné sbírky
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Mimoň
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
POŽÁRNÍ OCHRANA
Účel zpracování: Dohoda o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů dle
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
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Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba - hasič
Kategorie příjemců údajů: městský úřad
Doba uchování: po dobu trvání členství
VOLBY
Účel zpracování: Podklady pro výplatu zvláštní odměny a uzavírání dohody o
pracovní činnosti dle zákona o volbách (do zastupitelstev obcí dle zák. č. 491/2001
Sb., do Parlamentu ČR dle zák. č. 247/1995 Sb., do zastupitelstev krajů dle zák. č.
130/2000 Sb., o místním referendu dle zák. č. 22/2004 Sb.,)
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba (člen komise, občan provádějící roznášku
hlasovacích lístků
Kategorie příjemců údajů: městský úřad
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
PŘESTUPKY
Platnost do 30.6.2017
Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o přestupcích), dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Kategorie osobních údajů: dle ust. § 58a zák. o přestupcích
Kategorie subjektu údajů: osoba podezřelá ze spáchání přestupku, pachatel
přestupku, účastníci řízení (obviněný, poškozený, vlastník věci, která může být
zabrána, navrhovatel), osoba dotčená jednáním osoby podezřelé ze spáchání
přestupku
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, zákonný zástupce a opatrovník
mladistvého obviněného a orgán sociálně právní ochrany dětí, právní zástupce na
základě plné moci, správní orgán příslušný projednat přestupek, orgány činné
v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti a vnitra,
pachatel přestupku, účastníci řízení, osoba dotčená jednáním osoby podezřelé ze
spáchání přestupku
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
Platnost od 01.07.2017
Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 250/2016 Sb. o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zák. o odp. za přest.) dle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích ve znění
pozdějších předpisů a subsidiárně dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Kategorie osobních údajů: dle ust. § 109 zák. o odp. za přest.
Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení (obviněný, poškozený, vlastník věci,
pachatelé přestupku (fyzická osoba, právnická osoba, podnikající fyzická osoba),
osoba přímo postižená spácháním přestupku,
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Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, zákonný zástupce a opatrovník
mladistvého obviněného a orgán sociálně právní ochrany dětí, právní zástupce na
základě plné moci, správní orgán příslušný projednat přestupek, orgány činné
v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti a vnitra,
pachatel přestupku, účastníci řízení, osoba dotčená jednáním osoby podezřelé ze
spáchání přestupku
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

STAVEBNÍ ÚŘAD
Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho
prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (správní řád) a dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (zákon o
přestupcích), ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o úkon dle příslušného právního předpisu,
vlastník stavby nebo stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání
dle zvláštních právních předpisů, právnická osoba), fyzická osoba, která se dopustí
přestupku, fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí
správního deliktu
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, stavební úřad, účastníci řízení, příslušná
obec
Doba uchování: po dobu trvání stavby, ostatní dle spisového a skartačního řádu 5
až 20 let
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích (zákon o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcí vyhlášky, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (zákon o
přestupcích), ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o úkon dle příslušného právního předpisu
(fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání dle zvláštních právních
předpisů, právnická osoba), fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba
oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu.
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, silniční správní úřad, účastníci řízení,
příslušná obec
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 až 20 let
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (zákon o ochraně přírody a krajiny), ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů
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Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o kácení dřevin (fyzická osoba, fyzická osoba
oprávněná k podnikání dle zvláštních právních předpisů, právnická osoba)
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, úsek ZaŽP, účastníci řízení, příslušná obec
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let
Správní řízení dle zákona o rybářství
Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 99/2004 Sb., o
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o vydání rybářského lístku (fyzická osoba,
fyzická osoba oprávněná k podnikání dle zvláštních právních předpisů, právnická
osoba)
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, úsek ZaŽP, MOMRS
Doba uchování: po dobu platnosti rybářského lístku, dále dle spisového a
skartačního řádu 5 let
Správní řízení dle zákona o veterinární péči
Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a změně některých souvisejících zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o úkon (fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná
k podnikání dle zvláštních právních předpisů, právnická osoba)
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, úsek ZaŽP, KVS Liberec, KHS Liberec,
Městská policie Mimoň
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let
Správní řízení dle zákona o rostlinolékařské péči
Účel zpracování: vedení evidence včelstev dle zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči (zákon o rostlinolékařské péči), ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcích vyhlášek
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: osoba evidující včelstvo (fyzická osoba, fyzická osoba
oprávněná k podnikání dle zvláštních právních předpisů, právnická osoba)
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, úsek ZaŽP, Státní rostlinolékařská správa
Česká Lípa
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let
Správní řízení dle zákona o odpadech
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Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů
a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o přestupcích)
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: původci odpadů ve správním obvodu města Mimoň
(fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání dle zvláštních právních
předpisů, právnická osoba), fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba
oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, úsek ZaŽP, město Mimoň, SFŽP, MŽP,
KÚLK Liberec
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let
Agenda pohřebnictví vykonávaná pro město v samostatné působnosti
Účel zpracování: vedení evidence pohřbených a nájemních smluv na hrobová místa
na hřbitově v Mimoni a ve Vranově podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů (zákon o pohřebnictví), ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: pohřbené osoby a nájemci hrobového místa (fyzická
osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání dle zvláštních právních předpisů,
právnická osoba), fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba
oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, úsek ZaŽP, město Mimoň
Doba uchování: pohřbené osoby po dobu existence hřbitova, smlouvy po dobu
platnosti, ostatní dle spisového a skartačního řádu 5 let
Správní řízení dle zákona o vodovodech a kanalizacích vykonávaná pro město
v samostatné působnosti
Účel zpracování: vedení správního řízení o nařízení připojení stavby na veřejnou
kanalizaci dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a dle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přestupcích)
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: vlastníci staveb ve správním obvodu města Mimoň
(fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání dle zvláštních právních
předpisů, právnická osoba), fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba
oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, úsek OVDZaŽP, město Mimoň, účastníci
řízení
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let
PERSONALISTIKA A MZDY
Účel zpracování: Personální a mzdová agenda - zajištění pracovně – právních
vztahů a všech povinností s nimi spojených vedením personální a mzdové evidence
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Kategorie osobních údajů : identifikační a adresní údaje
Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci zařazení k výkonu práce do městského
úřadu, členové MěPo, zaměstnanci zaměstnávaní na základě dohod o provedení
práce a pracovní činnosti, na základě smlouvy s ÚPČR, členové zastupitelstva,
výborů a komisí, uchazeči o zaměstnání v souvislosti s vyhlašovanými výběrovými
řízeními, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Mimoň
Kategorie příjemců: státní úřady např.OSSZ, MFČR, FU, banky, pojišťovny,
penzijní fondy, inspektoráty práce, lékaři zdravotní preventivní péče, fyzické a
právnické osoby realizující odborná školení, kontrolní orgány
Doba uchování : dle spisového a skartačního řádu až 50 let
MÍSTNÍ DANĚ A POPLATKY
Poplatek za komunální odpad
Účel zpracování: evidence plátců poplatku, jimiž jsou majitelé nemovitostí na území
města. Poplatek se zpracovává na základě zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dále
dle zákona 280/2009 Sb. daňový řád.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a adresní.
Kategorie subjektů údajů: Vlastníci nemovitostí na území města Mimoň, jimiž jsou
fyzické i právnické osoby.
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, oddělení vymáhání pohledávek.
Doba uchování: Dle spisového a skartačního řádu MěÚ 5 let

Poplatek ze psů
Účel zpracování : evidence plátců poplatku, držitelé psa, kteří mají trvalý pobyt nebo
sídlo na území města Mimoň a jsou jimi fyzické nebo právnické osoby. Poplatek se
zpracovává na základě zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a adresní.
Kategorie subjektů údajů: držitelé psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Mimoň.
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, oddělení vymáhání pohledávek.
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu MěÚ 5 let
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Účel zpracování: evidence plátců poplatku za užívání veřejného prostranství.
Poplatek se zpracovává na základě zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a adresní.
Kategorie subjektů údajů: užívání veřejného prostranství fyzickou či právnickou
osobou.
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, oddělení vymáhání pohledávek.
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu MěÚ 5 let
Poplatek z ubytovací kapacity
10

Účel zpracování: evidence plátců poplatku z ubytovací kapacity. Poplatek se
zpracovává na základě zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a adresní.
Kategorie subjektů údajů: ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, oddělení vymáhání pohledávek.
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu MěÚ 5 let.
Exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád
Účel zpracování: daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Daňový řád.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a adresní.
Kategorie subjektů údajů: poplatník, u něhož je evidován daňový nedoplatek.
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Mimoň, poddlužník, jemuž je zasílána daňová
exekuce.
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu MěÚ 5 let
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