
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Sociálně právní ochrana dětí 

Účel zpracování osobních údajů: 

 zajištění sociálně – právní ochrany dětí 
 náhradní rodinná péče 
 výchovná opatření 

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: 

 jméno a příjmení 
 datum narození 
 rodné číslo 
 adresa bydliště 
 telefonní číslo 

Podle těchto právních předpisů: 

 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

Kategorie citlivých údajů: 

 zdravotní stav 
 osobní stav 
 národnost, údaj o státním občanství, náboženství 
 obrazové záznamy (fotografie) 

a to za účelem rozhodování o: 

 svěření nezletilého dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo budoucích pěstounů 
 výchovná opatření 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 

Kategorie příjemců údajů: subjekty, u kterých to stanoví platná právní úprava 

Doba uchování osobních údajů: 

 po dobu vedení spisové dokumentace dítěte 
 o dobu vedení spisové dokumentace žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské 

péče 
 dále od ukončení spisu do doby uplynutí skartační lhůty 

 

Kuratela pro dospělé 

 
Účel zpracování:  péče o osoby v nepříznivé soc. situaci (návrat z výkonu vazby a trestu 

odnětí svobody), zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (citlivé údaje: trestná činnost), jiné 

osobní údaje 

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce 



Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické osoby v ČR) 

Doba uchování: 10  let 

 

 

 

Sociální práce 

 

Účel zpracování:  agenda vedená dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

Kategorie subjektů údajů:  zákazníci (klienti) správce 

Kategorie příjemců údajů:  správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické osoby i fyzické 

osoby v ČR) 

Doba uchování: 10 let 

 

Sociální péče 

Účel zpracování: zajištění sociální péče občanů města 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dávky a služby sociální péče 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Horažďovice, úřad práce, OSSP, PSSZ 
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu 
 

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění 
 
Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 582/1991 Sb.,  o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení 
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresné údaje 
Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli 
Kategorie příjemců údajů: oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby v ČR) 
Doba uchování: 10 let 
 
 
Parkovací průkazy 
 
Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce 
Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel 
Doba uchování: 10 let 
 
 
Veřejné opatrovnictví 
 

Účel zpracování: agenda veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, 
vedená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, jiné osobní údaje  
Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli 
Kategorie příjemců údajů:  správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby 
v ČR) 
Doba uchování: 5 let 
 

 

 


