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

Účel zpracování nájemníků,
platnost smluv

Evidence
majitelů psů

Správce

Evidence majitelů

zápisy a
usnesení z
jednání
zastupitelstva

Správce

Evidence najitelů a
uhrazených
poplatků dle
Vyvěšování na
veřejné vyhlášky
úřední desce

Kategorie
subjektu údajů
(fyzických osob,
jichž se údaje
nájemci hrobů a
týkají)
jejich zástupci

Úřední deska

zastupitelé a
hosté

Správce

telefon, rodné
číslo
starosta,
místostarosta,
určení
zaměstnanci.

Jméno, adresa
starosta,
místostarosta,
účetní.

jméno

Správce

Vedení Jednotky
Evidence obyvatel SDH obce

Občané a jiné
fyzické osoby

obyvatelé s
trvalým bydlištěm

jméno

určení zaměstanci,
veřejnost
určení zaměstanci

Knihovna

Správce

Vedení agendy
zastupitelstva,
rady a výborů

Kategorie
osobních údajů jméno, adresa,

Příjemce
osobních údajů
nebo kategorie
příjemců

Evidence
obyvatel (včetně SDH - Jednotka
přihlašovacích
SDH obce
lístků)

Správce

Evidence
Legalizace a
nemovitostí/číse
vidimace
l popisných

Kronika

Správce

Správce

Pokladna

Správce

Správce

Zachycení historie
obce

Výběr poplatků,
přidělení nových
čísel, evidence

Ověřování podpisů
a listin
Účetní evidence

Evidence členů
jednotky SDH obce Evidence čtenářů

občani obce

Vlastníci
nemovitostí

Žadatelé o
autorizaci dle
zákona

Plátci a příjemci

jméno, datum
narození, rodné
číslo, adresa

jméno, adresa,
rodné číslo,
doklad o zdravotní
způsobilosti,
školení,
dovednosti
jméno, adresa

jméno, adresa

jméno, narození
adresa

jméno, adresa,
datum narození,
místo narození,
číslo OP

jméno

starosta,
místostarosta,
účetní

starosta,
místostarosta,
velitel Jednotky
SDH obce

starosta, čerpání
pro almanachy
apod.

starosta,
místostarosta,
účetní

Vedení evidence
zapůjčených knih

knihovnice

určení zaměstanci

6 let

1 rok

10 let

50 let

5 let

5 let

10 let (poté archiv) 5 let

10 let

Správce

Správce

Odměny
Sepsání smluvního zastupitelům,
vztahu
evidence

Smluvní partneři
obce
Jméno firmy (
event. jméno a
příjmení),IČ
(event. RČ), sídlo
firmy (event.
bydliště), osoba
jednající za firmu

Jubilea

Účetnictví

Správce

Správce

Czech Point
(listinná)

Běžná e-mailová
komunikace,
Kamerový
datová schránka systém
(elektronicky)

Zpracovatel

Správce

Správce

Evidence životních Evidence účetních
výročí
dokladů

Vyřízení žádostí
Czech Point

Vedení e-mailové
komunikace

Kamerový systém

Členové
zastupitelstva,
zaměstnanci

Občané s trvalým
bydlištěm na
území obce

Žadatelé

Korespondenti

Veřejnost

Jméno a příjmení,
RČ, bydliště,
zdravotní
pojišťovna

Jméno a příjmení,
datum narození

Firmy a fyzické
osoby v
obchodním styku
Jméno firmy (
event. jméno a
příjmení),IČ
(event. RČ), sídlo
firmy (event.
bydliště), osoba
jednající za firmu

Jménné,
adresné,rodné
číslo, číslo
dokladu, podpis

Jemnné,
kontaktní, adresní Podobizna

určení zaměstanci

starosta,
místostarosta,
účetní

starosta,
místostarosta,
účetní

Určení
zaměstnanci

Určení
zaměstnanci

Určení
zaměstnanci

10 let

1 rok

5 let

Doba uchování 7
dní

určení zaměstanci

určení zaměstanci

10 let

50 let - personální
a mzdové listy, 10
let - nemocenské ,
5 let (po ukončení sociální a
platnosti), 10 let
zdravotní
(po ukončení
pojištění, 5 let platnosti při
DPP, DPČ, mzdové
nabývání, prodeji, lístky, výplatní
pronájmu
listiny, evidence
obecního majetku) pracovní doby
1 rok

Doba uchování
osobních údajů

5 let

Mzdová a
Smlouvy
personální
(nájemní, kupní, agenda,
apod.)
pracovní
smlouvy

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

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

e

c

c

c

c

c

e

e

c

c

c

b

c

e

c

c

c

f

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,

128/2000 Sb., Zákon o obcích,
361/2000 Sb., Zákon o provozu
pozemních
komunikacích a o
změnách
některých zákonů,
247/2000 Sb., Zákon o získávání
a zdokonalování
odborné
způsobilosti k
řízení motorových
vozidel a o
změnách
některých zákonů,
500/2004 Sb., správní řád,
269/1994 Sb., Zákon o Rejstříku
trestů,
256/2013 Sb., Zákon o katastru
nemovitostí
(katastrální
zákon),

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

§21 zákon
256/2001 Sb.

565/1990 Sb., Zákon o místních
poplatcích,
280/2009 Sb., Daňový řád,
634/2004 Sb., Zákon o správních
poplatcích,
128/2000 Sb., Zákon o obcích,
182/2006 Sb., Insolvenční zákon 128/2000 Sb., Zákon o obcích

128/2000 Sb., Zákon o obcích

111/2009 Sb., Zákon o
základních
registrech,
133/2000 Sb., Zákon o evidenci
obyvatel,

zák. č. 257/2001
zák. č. 133/1985 Sb., knihovní zák;
Sb., o požární evidence pouze
ochraně
knihovního fondu

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
21/2006 Sb., rozpočtů,
183/2006 Sb., Zákon o
219/2000 Sb., Stavební zákon,
ověřování,
Zákon o majetku
500/2004 Sb., 36/2006 Sb., ČR a jejím
Správní řád,
Vyhláška o
vystupování v
634/2004 Sb., ověřování shody
právních vztazích,
Zákon o správních opisu nebo kopie s 220/2013 Sb., poplatcích,
listinou a o
Vyhláška o
111/2009 Sb., ověřování pravosti požadavcích na
Zákon o
podpisu,
schvalování
základních
634/2004 Sb., účetních závěrek
zákon č. 132/2006 registrech,
Zákon o správních některých
Sb., o kronikách 128/2000 Sb., poplatcích,
vybraných
Není třeba vyplnit
obcí
Zákon o obcích,
účetních jednotek, buňku.

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 č. 128/2000
Zákon o daních z
Sb., o obcích

300/2008 Sb., Zákon o
elektronických
úkonech a
autorizované
konverzi
dokumentů,
Vyhláška č.
194/2009 Sb., o
stanovení
podrobností
užívání a
provozování
Informačního
systému datových
schránek,
111/2009 Sb., zákon o základních
registrech,
opravánění zájem
správce

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

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

NE

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

Zda dochází k
automatizované
mu 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

