Obec Sudoměřice
Sudoměřice 322
696 66 Sudoměřice
IČO: 00285331

OZNÁMENÍ
Obec Sudoměřice v souladu s § 16zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
oznámení o okruhu údajů, které může jako správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
nichž má zřízen automatizovaný přístup:
(1) Obecní úřad a krajský úřad využívají pro účely správy poplatků:
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
e) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se
narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo
území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož
území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato
datová schránka zpřístupněna.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o
místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu
na území České republiky,
h) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a 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; je-li jiným zákonným zástupcem právnická osoba,
název a adresa sídla,
j) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu,
který rozhodl o omezení svéprávnosti,
k) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení
svéprávnosti,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a
okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil; je-li opatrovníkem ustanovena
právnická osoba, název a adresa sídla.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
g) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,
h) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu,
který rozhodl o omezení svéprávnosti,
j) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení
svéprávnosti,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo
nebo datum narození zákonných zástupců.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít
vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného
úkolu. Za stejných podmínek může správce poplatku získat také
seznam osob přihlášených v obci. Údaje, které jsou vedeny jako
referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z
informačního systému evidence obyvatel nebo informačního
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.

