Pojmenování a
popis agendy /
parametr
KNIHOVNA
zpracování
Osobních údajů
Jsem správcem
nebo
zpracovatelem?
Pokud
správce
zpracovatelem pro jakého
správce?
(konkrétní
označení)

Evidence
STAVEBNÍ ÚŘAD
obyvatel

správce

Účel zpracování
Půjčky knížek,
registrace čtenářů

Kategorie
subjektu údajů
(fyzických osob,
jichž se údaje
široká
týkají)
veřejnost,čtenáři

Vedení stavebního
úřadu

žadatel, účastníci
řízení, veřejnost

správce

Úřední deska

správce

Evidence obyvatel,
přihlašovací lístky,
rozhodnutí o rušení Vyvěšování na
údaje o místu TP.
úřední desce

Trvale hlášené
osoby na ÚSC

Pohřebnictví

správce

Správa hrobových
míst

Evidence psů

správce

Evidence psů,
poplatek ze psů.

Nájemci hrobového
Všechny právnické a míst, údaje o
fyzické osoby
zemřelých osobách Majitelé psů

Legalizace a
vidimace

správce

Czech Point

Zpracovatel

Kupní smlovy

správce

Agendy ISDS,
základní registry,
výpisy, konverze
Ověřování podpisů dokumentů, agendy Prodej a koupě
a listin
ohlašovny
majetku obce

Žadatelé o vidimaci
a legalizaci
Žadatelé

Žadatelé

Evidence dle
106/1999 Sb.

správce

Zápisy a
usnesení z VZ

správce

Zápis z veřejného
Právo na informace zasedání

zastupitelé,
zaměstnanci obce,
veřejnost v zápisu

Žadatelé

Vítání občánků
(pamětní kniha)

Přidělování čísel
Volby
popisných

správce

správce

Vítání nových
občánků obce

Přidělení čísel
popisných

Rodiče narozených
dětí

Vlastníci objektů

Kácení dřevin
(rozhodnutí)

správce

Zajištění voleb

Voliči

správce

Vydání rozhodnutí
kácení dřevin na
žádost

Majitelé pozemků

Spisová služba

správce

Vedecní spisové
služby

Střet zájmů

správce

Zákon o střetů
zájmů

starosta,
Všechny právnické a místostarosta,
fyzické osoby
hlavní účetní

SMS infokanál

Správce

Stížnosti

správce

Vyřízení podaných
Informování občanů stížností

občani obce

Obecní byty
(Žádosti o
přidělení)

správce

Přijetí žádostí a
přidělování
obecních bytů

Pošta partner

JSDH

Správce

Vedení hasičeské
jednotky

Všechny právnické a Žadatelé o přidělení zaměstnanci obce
fyzické osoby
obecních bytů
(hasiči)

Zpracovatel

vedení pošty

občani, veřejnost

Informace o
občanech
(Žádosti Policie
ČR, soudy)

Zpracovatel

Účetnictví

Správce

Informace jiným
správním orgánům Vedení účetnictví

občani obce

Jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště,
podpis,

Příjemce
osobních údajů
nebo kategorie
příjemců
Doba uchování
osobních údajů

Jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště,
podpis.

Jméno, příjmení,
rodné číslo,datum
narození, místo
narození,trvalé
bydliště, podpis.

adresní,
identifikační

Jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště

Jméno, příjmení.
Datum narození,
místo narození,
trvalé bydliště,č.
OP,podpis

Jméno,
příjmení,datum
narození, trvalé
Jméno, příjmení,
bydliště, č. OP, číslo rodné číslo, trvalé
ŘP
bydliště, podpis

Adresní a
identifikační údaje

Jméno,příjmení,
adresa

Jméno,příjmení,
datum narození,
adresa

Jméno, příjmení,
adresa

Jméno, příjmení,
datum narození,
adresa

Jméno, příjmení,
datum narození,
adresa

Adresní a
identifikační údaje

Jméno, příjmení,
datum narození,
bydliště, majetkové jméno, telefonní
poměry
číslo, email.

Adresní a
idenfikační údaje

Jméno, příjmení,
datum narození,
bydliště

Jmenné, adresné,
kontakty, datum
narození

Jmenné, adresné,
kontakty

Jmenné, adresnné,
datum narození

správce

Personální agenda

členové
zastupitelstva,
veřejnost,kontrolní zaměstnanci,
orgány
zastupitelé

Kategorie
osobních údajů

Jméno, příjmnení,
rodné číslo, datum
narození, datum
úmrtí, datum
pohřbení, adresní
údaje

PERSONÁLNÍ
AGENDA

IČ, DIČ,název
organizace,jméno,
přijmení,adresa

Určení zaměstnanci,
Učení zaměstnanci, finanční úřad,
Určení zaměstnanci,
Určení zaměstnanci,
Určení zaměstnanci stavebním orgán
soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci dotazovaný orgán Určení zaměstnanci
po dobu trvání
přihláška rok i
oprávněného zájmu
Veškeré účetní
program rok
10 let
50 let
5 let
10 let
5 let
10 let
5 let
10 let
5 let
10 let
neomezeně
5 let
5 let
5 let
5 let
10 let
po dobu souhlasu 5 let
5 let
5 let
pošty
5 let
doklady 10 let

Jméno, příjmení,
titul, datum
narození, rodné
číslo, trvalé bydliště,
e-mail, telefon,
datová schránka,
místo narození,
místo pobytu, státní
příslušnost, rodinný
příslušník, zdravotní
pojišťovna, číslo
účtu, rodné
příjmení, stav,
občanský průkaz,
invalidita, výpis
rejstříku trestů,
předchozí
zaměstnavatel,
vstupní prohlídka,
platový výměr, spis
zaměstnance,
podpis, rozhodnutí
o zdravotním
znevýhodnění,
rozhodnutí o
invaliditě,

Nájemní
smlouvy

správce

Pronájem bytů,
nebytových prostor,
pronájem pozemků

zaměstnanci,
zastupitelé

Jméno, příjmení,
titul, datum
narození, trvalé
bydliště, žádost o
nájem, podpis,

Určení zaměsntnaci,
ČSSZ, ÚP, zdravotní
pojiš´tovny, finanční
úřad
Určení zaměstnanci

osobní spisy 50 let

nájemní smlouvy 5
let

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

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Právní titul účelu
zpracování dle čl.
6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní
povinnosti
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 třetí
strany

c

c

c

c

c

c

c

c

b

c

b

e

c

c

c

c

c

a

c

c

c

c

c

c

c

c

133/1985 Sb., o
požární ochraně

128/2000 Sb., Zákon o obcích,
500/2004 Sb., Správní řád,
99/1963 Sb., Občanský soudní
řád,

Právní základ pro
zpracování (pro
případ titulu dle
čl. 6 odst. 1 písm.
c), e), f) + v
případě písm. f)
oprávněné zájmy
správce nebo třetí
strany

zákon č. 183/2006
Sb. , zákon č.
zákon 257/2001 Sb. 500/2004 Sb.

zákon č. 133/2000
Sb., zákon č.
500/2004 Sb.

Zákon č. 128/2000
Sb. zákon č.
500/2004 Sb.

Zákon č. 256/2001
Sb.

Zákon č. 565/1990
Sb., OZV obce Stará Zákon č. 21/2006
Paka č. 8/2011
Sb.

Zákon č. 365/2000
Sb.

Zákon č. 128/2000
Sb.

Zákon č. 106/1999
Sb.

Zákon č. 128/2000
Sb.

Zákon č. 128/2000
zák. č. 128/2000 Sb., Sb.
o obcích

Zákony o volbách

Zákon č. 114/1992
Sb.

Zákon č. 646/2004
Sb.

Zákon č. 159/2006
Sb.

Není třeba vyplnit
buňku.

Zákon č. 500/2004
Sb.

zákon č. 29/2000
Sb., o poštovních
službách, vyhláška
č. 464/2012 Sb.

Zákon č. 128/2000
Sb.

128/2000 Sb., Zákon o obcích,
563/1991 Sb., Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., Zákon o dani z
přidané hodnoty,
250/2000 Sb., Zákon o
rozpočtových
pravidlech
územních rozpočtů,
219/2000 Sb., Zákon o majetku
ČR a jejím
vystupování v
právních vztazích,
220/2013 Sb., Vyhláška o
požadavcích na
schvalování
účetních závěrek
některých
vybraných účetních
jednotek,

262/2006 Sb., Zákoník práce,
435/2004 Sb., Zákon o
zaměstnanosti,
251/2005 Sb., Zákon o inspekci
práce,
312/2002 Sb., Zákon o úřednících
územních
samosprávných
celků,
341/2017 Sb., Nařízení vlády o
platových poměrech
zaměstnanců ve
veřejných službách
a správě,
222/2010 Sb., Nařízení vlády o
katalogu prací ve
veřejných službách
a správě,
586/1992 Sb., Zákon o daních z
příjmů,
187/2006 Sb., -

89/2012 Sb., Občanský zákoník,
128/2000 Sb., Zákon o obcích,
563/1991 Sb., Zákon o účetnictví,

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

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

NE

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

