Odbor správních a vnitřních věcí
 Matrika
 vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto
knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“);
 kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
kniha narození
- jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte,
- den, měsíc a rok narození dítěte,
- rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,
- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození,
rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů;
kniha manželství
- jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla,
osobní stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství (dále jen "manželé"),
- jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů
manželů,
- dohoda manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení,
i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru,
- jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum
a místo jeho narození;
kniha partnerství
- jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla,
osobní stav a státní občanství partnerů,
- jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů
partnerů,
kniha úmrtí
- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo
narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství a místo trvalého pobytu
zemřelého,
- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, a rodné číslo žijícího
manžela či partnera.
Do matričních knih se dále zapisují rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné, nebo o
tom, že manželství nevzniklo, rozvod manželství, zrušení partnerství, rozhodnutí o
prohlášení, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, údaje o osvojení, určení rodičovství,
změně jména nebo příjmení a další skutečnosti, jimiž se mění a doplňují zápisy v příslušné
matriční knize;
o kategorie příjemců:
fyzické osoby, kterých se zápisy v knihách narození, manželství, partnerství a úmrtí týkají a
dále osoby a orgány stanovené zákonem o matrikách, případně zvláštními zákony;
o doby uchování jsou stanoveny zákonem o matrikách a Spisovým a skartačním plánem MěÚ
Tišnov, zpracovaným na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů (dále jen „zákon o archivnictví a spisové službě“)
- kniha narození
- 100 let po provedení posledního zápisu
- kniha manželství, partnerství
- 75 let po provedení posledního zápisu
- kniha úmrtí
- 75 let po provedení posledního zápisu
- sbírky listin
- po dobu uchování matričních knih
- výpisy z matrik
- 3 roky;
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 určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podle zákona o matrikách a zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“);
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jména a příjmení, popř. rodná příjmení rodičů dítěte,
- datum a místa jejich narození a rodná čísla,
- státní občanství,
- adresy trvalého pobytu,
- osobní stav matky dítěte;
o kategorie příjemců:
fyzické osoby, které o sepsání zápisu o určení otcovství požádaly a matriční úřad, příslušný
k zápisu do knihy narození;
o doba uchování - 100 let po provedení posledního zápisu v příslušné knize narození – je
součástí sbírky listin ke knize narození;
 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství podle
zákona o matrikách
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení žadatele,
- datum a místo narození,
- rodné číslo,
- osobní stav,
- údaj o místu trvalého pobytu,
- státní občanství,
- jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu
druhého snoubence nebo druhé osoby, která hodlá vstoupit do partnerství;
o kategorie příjemců:
fyzické osoby, na základě jejichž žádosti bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství či ke vstupu do partnerství vystaveno, případně osoby jimi zmocněné;
o doba uchování - 75 let po provedení posledního zápisu v knize manželství či v knize
partnerství – je součástí sbírky listin ke knize manželství či partnerství;
 osvědčení k uzavření církevního sňatku podle zákona o matrikách a občanského zákoníku
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jména a příjmení snoubenců,
- rodná příjmení,
- data narození a rodná čísla,
- adresy trvalého pobytu,
- státní občanství,
- rodinný stav;
o kategorie příjemců:
fyzické osoby, které o vydání osvědčení požádaly;
o doba uchování - 75 let po provedení posledního zápisu v příslušné knize manželství – je
součástí sbírky listin ke knize manželství;
 rozhodování v matričních věcech podle zákona o matrikách a zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno a příjmení fyzických osob – účastníků řízení a dalších osob zúčastněných na řízení
nebo jím dotčených,
- datum narození výše uvedených osob,
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- adresy trvalého pobytu, případně adresy pro doručování;
o kategorie příjemců:
fyzické osoby, o jejichž právech nebo povinnostech se rozhoduje, matriční úřad, příslušný
k realizaci práva nebo povinnosti, o níž bylo pravomocně rozhodnuto a další osoby na
základě zákona o matrikách, správního řádu, případně zvláštních zákonů;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 5 let, ve sbírce listin příslušného
matričního úřadu 100 let po provedení posledního zápisu, jedná-li se o podklad k zápisu do
knihy narození, 75 let, jedná-li se o podklad k zápisu do knihy manželství či partnerství;
 rozhodování o povolení změny jména nebo příjmení podle zákona o matrikách a správního
řádu
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození,
případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
- rodné číslo,
- místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
- jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
- jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení, datum a místo narození manžela,
a nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
- údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte;
o kategorie příjemců:
fyzické osoby nebo zákonní zástupci osob, o jejichž právech nebo povinnostech se rozhoduje,
matriční úřad, příslušný k zápisu změny jména nebo příjmení, o níž bylo pravomocně
rozhodnuto a další osoby na základě zákona o matrikách, správního řádu, případně zvláštních
zákonů;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 20 let, ve sbírce listin příslušného
matričního úřadu 100 let po provedení posledního zápisu, jedná-li se o podklad k zápisu do
knihy narození, 75 let po provedení posledního zápisu, jedná-li se o podklad k zápisu do knihy
manželství či partnerství.
 Legalizace (ověřování pravosti podpisu) na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o
ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, popřípadě svědků, jde-li o legalizaci za
účasti svědků,
- datum a místo narození žadatele, popřípadě svědků,
- údaj o adrese místa trvalého pobytu nebo adrese pobytu na území České republiky anebo
adresa bydliště mimo území České republiky žadatele, popřípadě svědků;
o kategorie příjemců:
listiny, na které byla legalizace provedena – žadatel; skutečnosti uvedené v knize pro
ověřování orgány veřejné správy na základě zvláštních zákonů;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 10 let.
 Evidence obyvatel, ohlašovna
 evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel podle zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Správcem evidence je Ministerstvo vnitra,
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Městský úřad Tišnov, jako úřad obce s rozšířenou působností, je zapisovatelem údajů do
informačního systému v rámci své působnosti a uživatelem údajů z informačního systému;
v působnosti obce plní Městský úřad Tišnov úkoly ohlašovny a zapisuje do informačního
systému údaje stanovené zákonem o evidenci obyvatel. U ohlašovny jsou uloženy v listinné
podobě přihlašovací lístky k trvalému pobytu
o

kategorie subjektů údajů:
- státní občané České republiky (dále jen "občan"),
- cizinci s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo
s povolením k trvalému pobytu na území České republiky a cizinci, kteří na území České
republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza (dále jen "cizinci
s povolením k pobytu na území České republiky"), podle zvláštního právního předpisu
- cizinci, kterým byl udělen azyl na území České republiky,
(výše uvedené osoby se rozumí obyvateli);

o kategorie osobních údajů:
o občanech se v informačním systému vedou tyto údaje:
- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
- datum narození,
- pohlaví,
- místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil;
- rodné číslo,
- státní občanství, popřípadě více státních občanství,
- adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně
též doručovací adresa,
- počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
- agendový identifikátor, byl-li občanovi přidělen,
- omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka
(nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový
identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen),
- datum zrušení omezení svéprávnosti,
- zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
- jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce (v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné
číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, a agendový
identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen),
- rodinný stav, datum a důvod jeho změny,
- jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera (je-li manželem
nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození a agendový
identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen),
- jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte (je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho
narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen);
o osvojenci údaje v rozsahu:
- stupeň osvojení a datum jeho vzniku nebo zániku,
- původní a nové jméno, popřípadě jména a příjmení osvojence,
- původní a nové rodné číslo osvojence a jeho agendový identifikátor fyzické osoby, pokud
mu byl přidělen,
- datum, místo a okres narození a u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
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narodil; místo a okres narození na území České republiky,
- jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů (v případě, že osvojiteli nebylo
přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu
narození osvojitele, agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen),
- jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky (pokud jim nebylo přiděleno,
jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození a agendový identifikátor
fyzické osoby, pokud jim byl přidělen),
dále jsou v informačním systému vedeny údaje o úmrtí, prohlášení za nezvěstného a
prohlášení za mrtvého;
o cizincích se v informačním systému vedou údaje v rozsahu:
- jméno, popřípadě jména a příjmení
- rodné číslo (nemá-li přidělené rodné číslo, vede se datum narození),
- agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu byl
přidělen;
o kategorie příjemců:
údaje z informačního systému evidence obyvatel nebo ohlašovny lze poskytnou výhradně na
základě zákona o evidenci obyvatel a v rozsahu zákonem vymezeném, stanoví-li tak zvláštní
právní předpis, v rozsahu tímto předpisem vymezeném nebo pokud to vyžaduje činnost
orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem
stanovené působnosti. Město a Městský úřad Tišnov mohou tyto údaje využívat pouze, jsouli nezbytné pro výkon působnosti;
o doba uchování je stanovena zákonem o evidenci obyvatel, dle něhož se údaje vedené
v informačním systému evidence obyvatel po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou
uchovávají po dobu 75 let. Údaje o fyzických osobách, které pozbyly státní občanské České
republiky, se vedou v samostatné části informačního systému ve stavu ke dni pozbytí
státního občanství a jsou v informačním systému uchovávány po dobu 75 let ode dne
pozbytí státního občanství. Ohlašovna uchovává přihlašovací lístky k trvalému pobytu
v listinné podobě 100 let;
 zrušení údaje o trvalém pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a správního řádu
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno a příjmení fyzických osob – účastníků řízení a dalších osob zúčastněných na řízení
nebo jím dotčených,
- datum narození výše uvedených osob,
- adresy trvalého pobytu, případně adresy pro doručování,
- úředně přidělená adresa;
o kategorie příjemců:
fyzické osoby, kterým byl zrušen trvalý pobyt, navrhovatel, pokud bylo správní řízení
zahájeno na návrh, příslušná ohlašovna a evidence obyvatel k provedení aktualizace;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 5 let;
 rozhodnutí o nezaevidování trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a správního
řádu
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno a příjmení fyzické osoby – účastníka řízení,
- datum narození výše uvedené osoby,
- adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování;
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o kategorie příjemců:
fyzická osoba, jejíž žádosti o zaevidování trvalého pobytu nebylo vyhověno;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 5 let.
 Občanské průkazy - zpracovávání osobních údajů obsažených v občanských průkazech a údajů o
jejich držitelích je prováděno podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o občanských průkazech"). Údaje o občanských průkazech
a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem je
ministerstvo vnitra. Evidence občanských průkazů je vedena elektronicky. Městský úřad Tišnov,
jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, je zpracovatelem údajů vedených v evidenci
občanských průkazů pro ministerstvo vnitra
o kategorie subjektů údajů:
státní občané České republiky
o kategorie osobních údajů:
- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo občana,
- místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
- digitální zpracování podoby a podpisu občana,
- údaj o omezení svéprávnosti,
- adresa místa trvalého pobytu,
- rodinný stav nebo registrované partnerství,
- titul nebo vědeckou hodnost občana, zapsané v občanském průkazu;
o kategorie příjemců:
údaje z evidence občanských průkazů lze poskytnout pouze pokud tak stanoví zvláštní právní
předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a
způsobem v nich vymezených;
o doba uchování je stanovena zákonem o občanských průkazech a činí:
- žádostí o vydání občanského průkazu – 20 let po skončení jeho platnosti,
- ohlášení ztráty, poškození nebo odcizení občanského průkazu– 5 let,
- tiskopisy odcizených a ztracených občanských průkazů a vydaných potvrzení o
občanských průkazech – 20 let.
Doba uchování elektronické evidence občanských průkazů je stanovena zákonem o
občanských průkazech na 50 let po skončení platnosti občanského průkazu;
 rozhodování v oblasti občanských průkazů podle zákona o občanských průkazech a správního
řádu
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno a příjmení držitele občanského průkazu – účastníka řízení,
- datum narození výše uvedené osoby,
- adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování;
o kategorie příjemců:
držitel občanského průkazu – účastník správního řízení,
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 5 let.
 Cestovní doklady - zpracovávání osobních údajů obsažených v cestovních dokladech a údajů o
jejich držitelích je prováděno podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů (dále
jen "zákon o cestovních dokladech"). Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích jsou
zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence
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cestovních dokladů je vedena elektronicky. MěÚ Tišnov, jako obecní úřad obce s rozšířenou
působností a jako orgán příslušný k vydání cestovního dokladu je zpracovatelem údajů
vedených v evidenci cestovních dokladů pro ministerstvo vnitra, je uživatelem údajů z evidence
cestovních dokladů pro účely výkonu své působnosti. Dále vede spisovou dokumentaci o ztrátě,
odcizení, nálezu, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu;
o kategorie subjektů údajů – státní občané České republiky;
o kategorie osobních údajů:
údaje, které využívají orgány veřejné správy na základě zákona o cestovních dokladech:
- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
- datum narození,
- pohlaví a jeho změnu,
- místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
- rodné číslo,
- státní občanství,
- adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
- počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
- omezení svéprávnosti,
- biometrické údaje,
- rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden
z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození;
údaje, které obsahuje evidence cestovních dokladů:
a) o vydání cestovního dokladu
- jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,
- místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
- digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
- biometrické údaje,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o
omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí;
o kategorie příjemců:
údaje z evidence cestovních dokladů lze poskytnout pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní
předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a
způsobem v nich vymezených;
o doba uchování je stanovena zákonem o cestovních dokladech, přičemž údaje k žádosti o
vydání cestovního dokladu se uchovávají 15 let po skončení platnosti cestovního dokladu,
údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí se uchovávají po dobu
tohoto omezení.
 Přestupky - osobní údaje fyzických osob v souvislosti s přijímáním podnětů a projednáváním
přestupků v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a správního řádu;
 kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno a příjmení fyzických osob – účastníků řízení a dalších osob zúčastněných na řízení
nebo jím dotčených,
- datum narození výše uvedených osob,
- místo narození účastníků řízení, je-li obsaženo v oznámení přestupku,
- adresy trvalého pobytu, případně adresy pro doručování;
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o kategorie příjemců:
účastníci správního řízení; orgánům státní správy a orgánům pověřeným výkonem státní
správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, je možno poskytnou údaje ze
správních spisů, stanoví-li tak zvláštní zákon;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 5 let.
 Volby podle zákonů č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, č. 152/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonům, ve znění pozdějších předpisů, č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 272/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky) a místní referendum podle zákona č. 22/2004 Sb., o
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně
referendum na základě zvláštních zákonů;
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jména a příjmení voličů a členů okrskových volebních komisí,
- datum narození, případně rodné číslo,
- adresa trvalého pobytu;
o kategorie příjemců:
příslušná okrsková volební komise ve dny voleb (údaje o voličích), soud, je-li podána žaloba
na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta anebo na
neplatnost výsledku místního referenda nebo referenda,
o doba uchování – seznam voličů v elektronické podobě je na základě zákona o volbách do
zastupitelstev obcí veden trvale v aktuálním stavu; doba uchování seznamu voličů v listinné
podobě a údajů o složení okrskových volebních komisí je stanovena příslušnými zákony a
Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na základě zákona o archivnictví
a spisové službě, a to 5 let.
 přijímání kandidátních listin, prohlášení kandidátů a rozhodování ve věci registrace
kandidátních listin dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jména a příjmení kandidátů,
- datum narození, věk,
- povolání,
- adresa trvalého pobytu,
- název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou
členy žádné politické strany nebo politického hnutí;
o kategorie příjemců:
voliči prostřednictvím hlasovacích lístků, soud, je-li podána žaloba proti odmítnutí kandidátní
listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti registraci kandidátní listiny;
o doba uchování je stanovena prováděcí vyhláškou k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí
a Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na základě zákona o archivnictví
a spisové službě, a to 10 let.
 Podací deník je veden podle zákona o archivnictví a spisové službě a Spisového a skartačního
řádu MěÚ Tišnov;
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa fyzické osoby - podavatele,
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- jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa fyzické osoby, které bylo odesláno
vyřízení dokumentu;
o kategorie příjemců:
údaje z podacího deníku lze poskytnout pouze v případě, stanoví-li tak zvláštní zákon;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 5 let.
 Zprávy a informace podávané na základě požadavků orgánů státní správy a orgánů pověřených
výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, podle zvláštních
zákonů, zejména zákona 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů),
zákona č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a správního řádu
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno a příjmení fyzické osoby, které se zpráva nebo informace týká,
- datum narození této osoby,
- adresa trvalého pobytu, případně adresa, kde se fyzická osoba zdržuje;
o kategorie příjemců:
žadatel o podání zprávy nebo informace;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 5 let.

