
1 
www.milevsko-mesto.cz 
epodatelna@milevsko-mesto.cz 
ID datové schránky: 8kabvcx 

 

Město Milevsko 
nám. E. Beneše 420 
399 01 Milevsko  

 
Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem  zajištění matriční 

agendy dle čl. 13 GDPR 

 
Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce: 

město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ 00249831 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů Bc. Michaelu Hrnečkovou: 

 

telefon: +420 383 809 092 

e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz 
 

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti: 

Zajištění agendy na úseku matriční agendy 

- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí právní   předpisy k tomuto zákonu 

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

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Kategorie příjemců osobních údajů: 

Orgány veřejné moci. 

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria  použitá 

pro stanovení této doby: 

 

Platí skartační lhůty 

- oznamovací povinnost – po uplynutí skartační lhůty 1 rok budou dokumenty na všech 

nosičích nevratně zničeny 

- záležitosti matrikářů a matriční obvody, dozor a kontrola vedení matrik, rozhodování 

v matričních věcech – po uplynutí skartační lhůty 5 let ve skartačním řízení okresní 

archiv posoudí, které spisy budou předány k trvalému uložení do archivu a které budou 

zničeny 

- osvědčování způsobilosti k uzavření manželství, matriční doklady do ciziny, potvrzení 

z matriční knihy nebo sbírky listin, oznámení pro zápisy do zvláštních matrik, opisy 

matričních dokladů a výpisy z matrik – po uplynutí skartační lhůty 3 roky budou 

dokumenty na všech nosičích nevratně zničeny 

- změna jména a příjmení – po uplynutí 20 let jsou předány do Státního okresního archivu 
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- matriční knihy a sbírky listin úmrtí, manželství – po uplynutí 75 let od posledního 

zápisu jsou předány do Státního oblastního archivu Třeboň 

- matriční kniha a sbírky listin narození – po uplynutí 100 let od posledního zápisu jsou 

předány do Státního oblastního archivu Třeboň 

 

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má právo požadovat od správce přístup 

k osobním údajům, které se jí týkají, a jejich opravu. 

 

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má právo podat stížnost u dozorového 

úřadu. 
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