
 

 

 

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO, ŘEDITELSTVÍ, ŠTEFÁNIKOVA 43, 602 00 BRNO 

 

1 ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU TÍSŇOVÉHO 

VOLÁNÍ 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 
00 Brno; IČO: 70887039 

Zpracovatel: Statutární město Brno – Městská policie Brno Štefánikova 43, 602 00 Brno, IČO 
44992785 - Městské operační středisko, strážníci výkonu, OKT 

Pověřenec zpracovatele: Ing. Igor Prosecký, Brno-Ponava, Štefánikova 112/43, IČ 44992785, 
telefon: +420 541 124 111, e-mail: dpo@mpb.cz, ID datové schránky: scedv36 

1 
kategorie zpracování osobních 
údajů 

Zajištění provozování systému Tísňového volání v místní 
působnosti Zpracovatele, realizace výjezdů a zásahů u 
uživatelů systému Tísňového volání, spolupráce s dalšími 
subjekty zapojenými do systému Tísňového volání, s cílem 
snížit riziko ohrožení života či vážného ohrožení zdraví občana    
v situaci náhlé akutní příhody, nouze či nutné obrany a 
takovém aktuálním stavu postižení či ohrožení, které 
znemožňuje přivolání pomoci jiným běžným způsobem.                                                                                   
(ev. č. smlouvy u MP: 8217170015-01) 

2 kategorie subjektů údajů 

dotčené osoby vystavené stálému vysokému riziku ohrožení 
zdraví nebo života (senioři, osoby se zdravotním postižením či 
chronickým onemocněním) v rámci katastrálního území města 
Brna 

3 kategorie osobních údajů 

jméno či jména, příjmení, datum narození, bydliště, příp. patro, 

č. bytu, předané klíče od bydliště či obydlí klienta, zdravotní 

obtíže, informace o medikaci léků 

4 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

v případě nutnosti ZZS JMK, HZS 

5 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

ne 

6 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

7 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

po dobu využívání služeb klienta, dle Skartačního a spisového 
plánu Interní směrnice ředitele Spisového řádu MPB,             

56.0.0 smlouvy   S/5 
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8 

 

obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Statutární město Brno – Městská policie Brno (MPB) zajišťuje 
neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování osobních údajů v listinné i elektronické 
podobě prostřednictvím souboru technických a organizačních 
opatření, která svým rozsahem odpovídají požadavkům normy 
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 (Systém managementu 
bezpečnosti informací). MPB je držitelem certifikátu dle výše 
uvedené normy, vydaných společností RLQA ČR. Systém 
managementu bezpečnosti informací je touto společností každý 
rok přezkoumáván a pravidelně aktualizován. 

 


