
Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

Doba 

uchování

Oprávnění 

zaměstnanci

A B C D E F G

1.

Vyřizování žádostí o informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na  zákon

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(pouze v rozsahu agend svěřených odboru)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování                                                 

žadatelé o informace

a jejich zástupci

nadřízený správní orgán 5 let 1601, 1602, 1603, 

1605, 1606, 1607, 

1609

2.

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (pouze

v rozsahu agend svěřených odboru)

údaje zpracovávané  v 

souladu s platnou právní 

úpravou v rámci  jednotlivých 

agend

stěžovatel stěžovatel 5 let 1601, 1602, 1603, 

1605, 1606, 1607, 

1609

3.

Vedení správního řízení v prvním nebo druhém stupni v 

souladu se:

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

- 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

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a 

některých jiných provozoven v noční době, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 353/2003 Sb.. o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

- zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, rodné číslo, státní 

příslušnost, adresa místa 

trvalého pobytu a adresa pro 

doručování 

citlivé údaje – odsouzení za 

trestný čin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

účastníci řízení subjekty na základě 

zvláštního zákona

subjekty, které prokáží 

právní zájem

orgány výkonné a 

soudní moci

fyzické a právnické 

osoby – podnikatelé, 

účastníci správního 

řízení, žadatelé, 

stěžovatelé

10 let 1601, 1602, 1603, 

1605, 1606, 1607, 

1609

Přehled účelů zpracování osobních údajů
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odbor krajský živnostenský úřad



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

Doba 

uchování

Oprávnění 

zaměstnanci

A B C D E F G

Odbor krajský živnostenský úřad

4.

Vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku v souladu se 

zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, státní příslušnost, 

adresa místa trvalého pobytu 

a adresa pro doručování 

fyzické osoby - podnikatelé

odpovědní zástupci

členové statutárních 

orgánů

žadatelé o výpis

ze živnostenského 

rejstříku

5 let 1603, 1605, 1606

5.

Provádění kontroly v souladu

se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa 

trvalého pobytu

a adresa pro doručování 

kontrolované osoby 5 let 1603, 1605, 1607, 

1609


