MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
ÚŘAD městské části
155 31 Praha - Lipence, K Obci 47

fax: 257 9.32 641. tel: 2&7 921 167

Č.j.:0662/5-2020

v Praze dne 21. kvétna 2020

Daniel Václav Štěpánek

Poskytnutí informací podle zákongč. 106/1999 Sb. - zaslání

Dne 08. 05. 2020 jste prostřednictvím datové schránky požádal Úřad městské části Praha —
Lipence o poskytnutí informací podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v planém znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se využití
Vašich osobních dat z registru obyvatel, ke kterému mělo dojít zdejším úřadem dne 26. 02.
2020 v 10:10 hod.
Dne 13. 05. 2020 jste byl vyzván podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.
k doplnění žádosti, což jste téhož dne prostřednictvím datové zprávy učinil.
K Vašemu dotazu k důvodu či účelu využití Vašich údajů v registru obyvatel zdejším úřadem
Vám sdělují, že v rámci agendového informačního systému — TRIÁDA, evidence obyvatel,
který využívá zdejší MČ je prováděno automatizované porovnání správnosti a úplnosti údajů
systému MČ s centrálním registrem obyvatel. Dne 19. 02. 2020 ve 14:24:21 hod. byla odeslána
automatizovaná žádost o využití údajů z ROB a AISEO na Automat ZR (Správa základních
registrů), ID zpráva: 754741415.
Dne 26. 02. 2020 v 10:22:28 hod. byla přijata automatizovaná datová zpráva od Automat ZR
(Správa základních registrů) ID: 757015427, která byla automaticky zpracována agendovým
systémem — evidence obyvatel MČ. Jedná se tedy o čistě automatizované porovnání údajů
systému Čcentrálního registru obyvatel a systému TRIÁDA — evidence obyvatel využívaného
zdejší M .
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V Praze 8. května 2020

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

dne 26. února 2020 v 10:10 hodin byly podle Záznamu o využívání údajů v registru obyvatel vaším úřadem
využity údaje z registru obyvatel vztahující se k mé osobě. Jako důvod/účel je uvedeno "3/2020".

\:

udajů, vás žádám podle zákona c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení
konkrétního důvodu jejich využití.
Děkuji
S pozdravem

(vlastnoručnípodpis)

Daniel Václav Štěpánek

