Odbor informatika Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Nastavení přístupových práv do informačního systému RADNÍ-WIN
Jméno, příjmení a titul uživatele 1)
Osobní číslo 1)
Číslo / název odboru (oddělení) 1)
Číslo / název funkčního místa 1)
Budova, místnost a číslo telefonu
Datum začátku platnosti zřízení 1)
1) povinné položky

Přidání přístupových práv

Odebrání přístupových práv

Změna přístupových práv

Odůvodnění nastavení přístupových práv

Úroveň přístupu
(prezentace/editace)

SPRÁVA SPISŮ
ADM - Všeobecná administrativa:
AUD - Audity:
AVT - Automatizace, výpočetní technika:
BYT - Správa bytů a nebytových prostor:
CIK - Čistota komunikací:
CZP - Czech POINT:
DIS - Dislokace (nebytové prostory):
DNA - Domácí násilí:
DOC - Dotace z rozpočtu městské části:
DOM - Dispozice s obecním majetkem:
DUC - Důchodci:
HBS - Hlášení bytové situace:
HIP - Požadavky dodavateli IS:
INT - Interpelace:
INV - Investice:
KMP - Kompenzační pomůcky:
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LAZ - Lázeňský a rekreační pobyt:
MIM - Mimořádné situace:
NAR - Matrika narození:
NEB - Pronájem nebytových prostor:
NES - Nesvéprávní:
NEZ - Nezaměstnaní:
NOM - Neevidovaná ochrana mladistvých:
ODP - Odpady:
OM - Ochrana mladistvých:
OOV - Ochrana ovzduší:
OPA - Opatrovnictví:
OPK - Ochrana přírody a krajiny:
OPP - Obecně prospěšné práce:
OTA - Ochrana před škodami, tabák, alkohol:
OZJ - Občanské záležitosti, jubilea:
PET - Petice:
PIS - Poskytování informací-samospráva:
PMA - Personální a mzdová agenda:
POB - Péče o osobu blízkou:
POI - Poskytování informací:
POZ - Pronájem pozemků:
PRA - Právní agenda:
PRE - Přestupky:
PRO - Pronájmy:
PSI - Evidence psů:
PSL - Pečovatelská služba:
PVZ - Plochy veřejné zeleně:
REG - Registrované partnerstní:
RYB - Rybářství:
SBD - Správa bytových domů:
SDK - Správa dopravy a komunikací:
SFB - Správa financí pro bytové hospodářství:
SFR - Správa financí pro rozpočtovou činnost:
SHR - Oznámení o právu shromažďovacím:
SKS - Stanoviska ke stavbám:
SMT - Školství, mládež, tělovýchova:
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SNA - Matrika sňatků:
SOP - Sociální pohřby:
SOS - Sociální šetření:
SPO - Správa pracovišť a objektů ÚMČ:
SSU - Dopravní stavební úřad:
STA - Stánkový prodej:
STI - Evidence stížností:
STU - Stavební úřad:
STZ - Střet zájmů:
TOM - Tomboly:
TRP - Správní řízení o zrušení trvalého pobytu:
UMR - Matrika úmrtí:
USP - Umístění do ústavů sociální péče
VED - Agenda vedení ÚMČ:
VHA - výherní hrací automaty:
VOL - Volby:
VPP - Veřejně prospěšné práce:
VSB - Veřejné sbírky:
VSL - Veřejná služba:
VUD - Vyvěšování na úřední desce:
VUR - Výstavba a územní rozvoj:
VYZ - Výživné:
ZEM - Zemědělství:
ZES - Žaloby, exekuce, soudy:
ZJP - Změna jména a příjmení:
ZPD - Zvláštní příjemce důchodu:
ZVI - Zvířectvo:
XXX - Všeobecné příjmy:

ADM - DOŠ. POŠTA (S)
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSTUP
Subjekt s neznámou identifikací (21)
Zobrazení rodných čísel(5)

Úroveň přístupu

Úroveň přístupu

(prezentace/editace)

(prezentace/editace)

ADM - ODESL. POŠTA (S)

Spisy - spisovna (141):
Stavební-písárna (142):
Ukončování spisu (144):

3z4

Nastavení přístupových práv do IS Radní WIN

FI_OI_9/3

PODATELNA
Hlavní-Dominkánská:
Detašovaná-Měnínská:
Útvarová:

JINÉ:

UPOZORNĚNÍ

Uvedená přístupová práva jsou vázána na přihlašovací jméno a heslo uživatele. Jde o bezpečnostní opatření, jejichž hlavním
smyslem je chránit osobní údaje třetích osob a zaručit identifikaci původce operace. V této souvislosti je třeba připomenout
ustanovení čl. 24 směrnice č. 12 o ochraně a zpracování osobních údajů, podle kterého: „zaměstnanci jsou povinni vynaložit veškeré
úsilí k tomu, aby nedošlo k porušení zabezpečení osobních údajů, zejména pak musí předcházet neoprávněnému zpřístupnění
osobních údajů třetím osobám …“.
Zpřístupnění změn předepsaných částek v předpisech příjmu je podmíněno vyplněním samostatného formuláře "Zřízení zvláštního
přístupu v předpisech příjmů v IS RadníWin".
Ke zpřístupnění přehledu registru občanů MČ, přehledu registru ohlašovny trvalého pobytu, popř. k rozšiřujícím údajům - partnerské
vztahy je nutné souhlas tajemníka ÚMČ Brno-střed (možnost vyplnění samostatného formuláře "Zpřístupnění ohlašovny trvalého
pobytu v IS Radní WIN").
Úroveň přístupu k prezentaci dat - pouze prohlížení
1 - nepřístupno
2 - záznamy bez vlastníka
3 - jen vlastní záznamy
4 - záznamy útvaru (oddělení)
5 - záznamy odboru
6 - záznamy úřadu
Úroveň přístupu k editaci dat - nové záznamy, opravy a rušení záznamů, potvrzování
1 - nepřístupno
2 - záznamy bez vlastníka
3 - jen vlastní záznamy
4 - záznamy útvaru (oddělení)
5 - záznamy odboru
6 - záznamy úřadu

V Brně dne:
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.......................................

Podpis uživatele

Podpis vedoucího odboru
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