Pojmenování a
popis agendy /
parametr
zpracování
Osobních údajů

Evidence
obyvatel (včetně
přihlašovacích
lístků)

Jsem správcem
nebo
zpracovatelem?
Pokud
zpracovatelem pro jakého
správce?
(konkrétní
označení)

Účel zpracování

Mzdová agenda

Správce

Evidence obyvatel
(včetně
přihlašovacích
lístků)

Personální
agenda

Správce

Mzdová agenda

Knihovna

Správce

Personální agenda

Zápisy a
Kroniky (kronika
usnesení z
obce a kronika
jednání
vítání občánků)
zastupitelstva

Správce

Správce

Správce

Kroniky (kronika
Zápisy a usnesení z
obce a kronika vítání jednání
občánků)
zastupitelstva

Knihovna

Evidence
nemovitostí

Správce

Evidence
nemovitosG

Kategorie
subjektu údajů
(fyzických osob,
jichž se údaje
týkají)
Občané obce

Kategorie
osobních údajů

Jmenné, adresní,
datum narození,
rodné číslo

Jmenné, adresní,
datum narození

Zaměstnanci

Jmenné, adresní,
datum narození

Čtenáři

Občané obce

Občané obce a další Majitelé

Správce

Správce

Protokol
jednacích čísel
(včetně
kartotéky)

Správce

Smlouvy (dodávka
vody, odvádění
odpadních vod,
kupní, nájemní,
darovací)

Evidence poplatků
(odpady, psi,
hřbitov, stočné)

Majitelé nebo
uživatelé nemovisG,
majitelé hrobů,
příjemnci darů

Majitelé nebo
uživatelé
nemovitosG,
vlastníci psů,
nájemci hrobového
místa
Členové jednotky

Jmenné, adresní,
datum narození,
kontaktní (u nájmu
hrobových míst)

Jmenné, adresní

SDH, JPO 5

Jmenné, datum
narození, adresní,
rodné číslo, č. Ř.P.

Pokladna, účetní
doklady

Správce

Legilizace a
vidimace

Správce

Czech Point

Správce

Zpracovatel

Protokol jednacích
čísel (včetně
kartotéky)

Pokladna, účetní
doklady

Legilizace a
vidimace

Czech Point

KorespondenT

Plátci

Žadatelé

Žadatelé

Jmenné, adresní,
datum narození,
kontaktní

Jmenné, adresní

Jmenné, adresní, Č.
OP, datum narození

Jmenné, adresní, č.
OP, datum narození,
rodné číslo

Jmenné, adresní

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci,
sociální správa,
zdravotní
pojišťovna, ﬁnanční
úřad
Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

50 let

5 let

10 let

10 let

5 let

5 let

10 let

5 let

5 let

50 let

Jmenné, adresní

5 let

Jmenné, adresní,
kontaktní

Evidence
poplatků (odpady,
SDH, JPO 5
psi, hřbitov,
stočné)

Jmenné, datum
narození

Příjemce osobních
údajů nebo
kategorie
příjemců
Doba uchování
osobních údajů

Zaměstnanci

Smlouvy
(dodávka vody,
odvádění
odpadních vod,
kupní, nájemní,
darovací)

10 let

5 let

5 let

Předávají se
osobní údaje
mimo EU? Pokud
ano, podrobnosP
o předání

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Právní Ptul účelu
zpracování dle čl.
6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní
povinnosP
d) nezbytné pro
ochranu životně
důležitých zájmů
subjektu
e) splnění úkolu
prováděného ve
veřejném zájmu či
při výkonu
veřejné moci na
základě pověření
f) oprávněný
zájem příslušného
správce či třeX
strany

c

c

c

e

e

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Zák. č. 262/2006
Sb., zákoník Práce
MV, nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši
odměn členů
zastupitelstev
územních
samosprávných
celků; vyhl. č.
59/2002 Sb.

Zák. č. 262/2006
Sb., zákoník Práce
MV, nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši
odměn členů
zastupitelstev
územních
samosprávných
celků; vyhl. č.
59/2002 Sb.

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Právní základ pro
zpracování (pro
případ Ptulu dle
čl. 6 odst. 1 písm.
zák. č. 133/2000 Sb.,
c), e), f) + v
o evidenci obyvatel
případě písm. f)
oprávněné zájmy
správce nebo třeX
strany

Zda poskytování
osobních údajů je
zákonným či
smluvním
požadavkem, zda
subjekt údajů má
povinnost OÚ
poskytnout +
důsledky
neposkytnuX

zákonný

Pokud se údaje
nezískaly od
subjektu údajů a
jejich získání není
uloženo zákonem,
jaký je zdroj
osobních údajů?

Zda dochází k
automaPzovaném
u rozhodování,
včetně
proﬁlování, pokud
ano, informace o
tom

NE

vyhl. č. 357/2013
zák. č. 257/2001 Sb.,
Sb.,katastrální
knihovní zák;
zák. č. 132/2006 Sb., zák. č. 128/2000 Sb.,
vyhláška; zák. č.
evidence pouze
o kronikách obce
o obcích
128/2000 Sb., o
knihovního fondu
obcích

1

zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 565/1999 Sb.,
zák. č. 499/2004 Sb.,
zák. č. 133/1985 Sb.,
zák. č. 563/1991 Sb., zák. č. 21/2006 Sb.,
o vodovodech a
o místních
o archivnictví a
o požární ochraně
o účetnictví
o ověřování
kanalizacích
poplatcích
spisové službě

zák. č.365/2000 Sb.,
o informačních
systémech veřejné
správy

