INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
o zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování osobních údajů je provozování zón placeného stání v hlavním městě
Praze vymezených nařízením obce podle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích. Dále je účelem zpracování osobních údajů monitoring zón placeného stání
v hlavním městě Praze, který spočívá ve skenování a zaznamenávání registračních značek
vozidel stojících v zónách placeného stání, ve sběru statistických dat o užívání zón
placeného stání pro účely analýzy, v kontrole dodržování pravidel platných v zónách
placeného stání přiřazováním registračních značek k parkovacím relacím (uhrazeným
poplatkům za stání v zóně placeného stání či jiného oprávnění k parkování v zónách
placeného stání), přičemž zjištěná podezření na přestupky budou předávána příslušným
správním orgánům. Účelem zpracování je tak organizování dopravy na území hlavního
města Prahy a ochrana zájmů společnosti v podobě realizace správního práva.
ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení; datum narození; adresa místa trvalého pobytu; registrační značka; číslo
občanského průkazu; informace o vzdělání v podobě akademických a jiných titulů; adresa
sídla nebo provozovny; identifikační číslo; adresa nemovitosti, která je ve vlastnictví
subjektu údajů; údaje o právním důvodu užívání vozidla (vlastnictví vozidla; číslo
technického průkazu vozidla; kopie technického průkazu vozidla; identifikační údaje o
vlastníkovi vozidla – jméno, příjmení, název, identifikační číslo, adresa místa trvalého
pobytu či sídla; vztah k vlastníkovi vozidla); doba platnosti parkovací relace nebo
parkovacího oprávnění; identifikace úseku zóny placeného stání ve vztahu k parkovací
relaci; ID parkovací relace; číslo vystaveného dokladu o zaplacení ve vztahu k parkovací
relaci; informace o poloze monitorovacího vozidla; informace o poloze parkovacího úseku,
informace o poloze parkovacího automatu; informace o poloze zařízení; místo, datum a čas
stání vozidla v zóně placeného stání; adresa elektronického kontaktu (email); telefonní
číslo; ID datové schránky; platební informace (číslo účtu; číslo platební karty/CCS karty;
lhůta platnosti platební karty/CCS karty).

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou uchovávány po následujícího dobu:
Kategorizace

Rozsah osobních údajů

Doba uchování

Údaje
nezbytné
k vydání,
evidenci a správě dlouhodobého
parkovacího oprávnění

Identifikační
údaje
(jméno;
příjmení; datum narození; číslo
občanského průkazu; informace o
vzdělání v podobě akademických
a jiných titulů; adresa místa
trvalého pobytu; adresa sídla,
provozovny nebo nemovité věci
ve
vlastnictví
držitele;
identifikační číslo); registrační
značka; údaje o právním důvodu
užívání
vozidla
(vlastnictví
vozidla;
číslo
technického
průkazu
vozidla;
kopie
technického průkazu vozidla;
identifikační údaje o vlastníkovi
vozidla – jméno, příjmení, název,
identifikační číslo, adresa místa
trvalého pobytu či sídla; vztah k
vlastníkovi
vozidla);
doba
platnosti parkovacího oprávnění;
adresa elektronického kontaktu
(email); telefonní číslo; ID datové
schránky

Údaje jsou uchovávány po dobu
platnosti parkovacího oprávnění
a po dobu 12 měsíců od skončení
platnosti příslušného parkovacího
oprávnění.

Údaje
nezbytné
k vydání,
evidenci a správě krátkodobého
parkovacího
oprávnění
prostřednictvím
parkovacích
automatů

Registrační značka; platnost
parkovací relace; údaje o poloze
parkovacího
automatu;
identifikace
úseku
zóny
placeného stání; ID parkovací
relace; číslo vystaveného dokladu
o zaplacení; platební informace
(číslo platební karty/CCS karty;
lhůta platnosti platební karty/CCS
karty)

Údaje jsou uchovávány po dobu
60 dní od zápisu do centrálního
informačního
systému
zón
placeného stání v hl. m. Praze.

Údaje
nezbytné
k vydání,
evidenci a správě krátkodobého
parkovacího
oprávnění
prostřednictvím
virtuálních
parkovacích hodin

Registrační značka; platnost
parkovací relace; identifikace
úseku zóny placeného stání; ID
parkovací
relace;
adresa
elektronického kontaktu (email);
telefonní
číslo;
platební
informace
(číslo
platební

Údaje jsou uchovávány po dobu
60 dní od zápisu do centrálního
informačního
systému
zón
placeného stání v hl. m. Praze.

karty/CCS karty; lhůta platnosti
platební
karty/CCS
karty);
informace o poloze zařízení
Údaje
z monitoringu
placeného stání

zón

Registrační značka; údaje o místě
(GNSS souřadnice, informace o
poloze
snímajícího
monitorovacího
vozidla
a
snímaného vozidla) a času stání
snímaného vozidla; identifikace
úseku zóny placeného stání ve
vztahu
k parkovací
relaci;
platnost parkovací relace; ID
parkovací relace; informace o
existenci
dlouhodobého
parkovacího oprávnění

Údaje, u kterých neexistuje
podezření na správní delikt proti
regulaci zón placeného stání, jsou
uchovávány po dobu 7 dní od
zápisu údaje do centrálního
informačního
systému
zón
placeného stání v hlavním městě
Praze.
Údaje, u kterých existuje
podezření na správní delikt proti
regulaci zón placeného stání, jsou
předány Městské policii hlavního
města Prahy; pokud jsou údaje
označeny
Městskou
policií
hlavního
města
Prahy
za
neodhalený správní delikt, jsou
jednou denně smazány.

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Osoby žádající o parkovací oprávnění (parkovací relaci); osoby s platným parkovacím
oprávněním (parkovací relací); vlastníci, provozovatelé či jiní uživatelé vozidel stojících v
zónách placeného stání bez parkovacího oprávnění (parkovací relace).
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemci, kterým správce osobních údajů předává osobní údaje, jsou:
-

zpracovatelé osobních údajů, zejm. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a
další osoby, které zpracovávají osobní údaje pro správce nebo zpracovatele na
základě smlouvy;

-

Městská policie hlavního města Prahy;

-

další osoby, kterým může být správce osobních údajů povinen osobní údaje předat
na základě povinnosti plynoucí z právního řádu.

