Zpracování osobních údajů na odboru obecní živnostenský úřad
Městský úřad Polička, odbor obecní živnostenský úřad v souladu
s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zpracovává osobní údaje:
Účel zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou vedeny v příslušných databázích a jejich účel je dán:
- zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o zemědělství“),
- zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve
znění pozdějších předpisů.
Odbor obecní živnostenský úřad:
- registruje podnikatele podnikající v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a podnikatele podnikající v režimu zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
- v rámci projektu Czech POINT jsou evidovány osobní údaje o žadatelích o
výpis z evidence Rejstříku trestů podle zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Rozsah zpracovávaných osobních údajů u všech osob, které jsou v evidenci
podnikatel (dle živnostenského zákona i zákona o zemědělství) – fyzická osoba,
odpovědný zástupce, statutární orgán právnických osob:
- jméno a příjmení,
- rodné číslo,
- datum narození,
- bydliště;
u žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů:
- jméno,
- rodné příjmení,
- nynější příjmení,
- datum a místo narození,
- pohlaví,
- státní občanství.

Kategorie subjektů údajů:
- fyzické osoby – podnikatelé podle živnostenského zákona,
- fyzické osoby – podnikatelé podle zákona o zemědělství,
- odpovědní zástupci,
- statutární orgány právnických osob,
- žadatelé o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Kategorie příjemců údajů:
- údaje pouze o vlastní osobě:
 podnikatelé – fyzické osoby,
 podnikatelé – právnické osoby;
- údaje poskytovány subjektům, které jsou uvedeny v zákonech orgánů
veřejné moci:
 Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 Ministerstvo zemědělství,
 Ministerstvo vnitra,
 Krajský úřad,
 Zdravotní pojišťovna,
 Finanční úřad,
 Česká správa sociálního zabezpečení,
 Úřad práce,
 Evidence Rejstříku trestů.
- výpis z živnostenského rejstříku s osobními údaji, t j. z neveřejné části
živnostenského rejstříku se zasílá žadateli, který osvědčí právní zájem,
např.:
 Policie ČR,
 státní zastupitelství,
 soudy,
 exekutorské úřady,
 podnikatel o své osobě,
 jiný žadatel, který prokáže právní zájem.
Doba uchování osobních údajů:
- osobní údaje a všechny další údaje vedené v evidencích se uchovávají dle
příslušného zákona.

