Informace o zpracování osobních údajů Zlínským krajem podle čl. 13 a 14 nařízení GDPR (podle účelů zpracování)
Správce: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70 89 13 20, telefon: +420 577 043 111, e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, ID datové schránky: scsbwku
Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce: Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, tel.: +420 577 043 580, e-mail: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz, ID datové schránky: scsbwku
Při zpracování osobních údajů Zlínským krajem nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování a osobní údaje subjektů údajů se nepředávájí do třetí země nebo mezinárodní organizaci (až na ojedinělé vyjímky).
Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkající se jeho údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva napřenositelnost údajů, kdy tato práva jsou limitována zákonnými povinnostmi
správce.
Pokud je zpracování založeno souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pozn. Význam použitých zkratek - viz konec dokumentu.

p.č.

1.

2.

3.

4.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

Podnikatelé v silniční dopravě - evidence,
odborná a finanční způsobilost, eurolicence, _zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
osvědčení řidičů, provozování dopravy,
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
stanoviska

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_účastníci řízení
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
_zmocněnci
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)
_místo narození (e-Testy),
_státní příslušnost, pohlaví
Kontaktní údaje
_e-mail,
telefon

_účastnici řízení
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí
_Ministerstvo dopravy jako
správce RPSD, E-testů (testy EU - řeší MD
odborné způsobilosti)
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisu na
základě zákona

Písemné záznamy a
elektronické záznamy v
GINIS:
_stanovisko k vydání živ.
oprávnění - 10 let
_osvědčení k provozování
dopravy pro vlastní
potřebu - 5 let
_prokázání finanční
způsobilosti - 5 let
_osvědčení o odborné
způsobilosti - 50 let
_eurolicence - 10 let
Elektronické záznamy v
RPSD a EDA:
_záznamy jsou vymazány
po 3 letech od zániku
živnostenského oprávnění

_zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
Udělování a odnímání profesního osvědčení způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
učitele v autoškole
zákonů
_usměrnění činnosti vydané MD ČR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_žadatelé o získání
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro profesního osvědčení
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo _učitele autoškoly
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo, adresa trvalého bydliště,
pohlaví, státní příslušnost, číslo
občanského průkazu, číslo řidičského
průkazu
Kontaktní údaje
_e-mail

_Ministerstvo dopravy jako
spráce E-testů (učitelé
autoškol)
_ORP dle trvalého pobytu
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisu na
základě zákona

ne

po dobu platnosti a
následně 10 let

_subjekt údajů,
_registr obyvatel (otisk),
_výpis z Evidenční karty řidiče
(otisk)

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, sídlo/trvalý pobyt

_účastnici řízení
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí
_Ministerstvo dopravy
ne
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisu na
základě zákona

po dobu platnosti a
následně 10 let

_subjekt údajů

Adresní a identifikační údaje
_obchodní jméno OSVČ, sídlo, IČO
Ekonomické údaje
_bankovní spojení

_veřejnost

10 let

_Registr živnostenského
podnikání

Akreditace k provozování školicího střediska
ke zdokonalování odborné způsobilosti
řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů a
_zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
střediska bezpečné jízdy
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů

Uzavírání smluv v odvětví veřejné dopravy

Aktualizováno 10.08.2020

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_účastníci řízení

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
_zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
_zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů _smluvní strany
a o změně dalších zákonů
čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

ne

_ROS,
_RPSD (Rejstřík podnikatelů
v silniční dopravě)
_žádost dopravce
_Obecní živnostenský úřad,
prokázání finanční
způsobilosti
_žádost o vydání oprávnění k
provozování dopravy mimo
živnost
_žádost o vydání osvědčení o
odborné způsobilosti
_žádost o vydání eurolicence
_žádost o osvědčení řidiče
třetí země (mimo EU-není
rezident EU)

1

p.č.

5.

6.

Účel zpracování

Správní řízení - silniční správní úřad,
přestupky

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
_zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
_zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů
_zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
nich
splnění právní povinnosti, která se na správce
_zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
vztahuje
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů
_zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních
komunikacích

_zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Dopravní úřad, státní odborný dozor, správní
_zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
řízení s dopravci-přestupky dle zákona č.
nich
111/1994 Sb. o silniční dopravě
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

7.

Agenda stanic technické kontroly, evidence
provozovatelů stanic technické kontroly dle
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu na pozemních komunikacích

_zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních
komunikacích

8.

Agenda udělování výjimek z omezení jízd
dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích

_zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
o změnách některých zákonů
splnění právní povinnosti, která se na správce
_vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
vztahuje
pozemních komunikacích

9.

Odvolací a přezkumné řízení, obnova řízení
ve věcech rozhodnutí obcí s rozšířenou
působností v oblasti kontrolního vážení
vozidel dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích a v oblasti
taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě

_zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
_zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich
_zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Aktualizováno 10.08.2020

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

_účastníci řízení
_zmocněnci

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)

_účastníci řízení
_zmocněnci

_účastníci řízení
_Ministerstvo dopravy
Adresní a identifikační údaje
(odvolací řízení)
_příslušný krajský úřad dle
_viz § 18, odst. 2 spr. řádu (jméno,
přijmení, datum narození a místo trvalého sídla dopravce (kopie
pobytu, připadně jiný údaj podle zvláštního rozhodnutí),
_osoby oprávněné
zákona)
nahlédnout do spisu na
základě zákona

_účastníci řízení

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)

_žadatelé o udělení
Adresní a identifikační údaje
výjimky z omezení jízd
_viz § 17 vyhlášky č. 294/2015 Sb. (FO:
_provozovatel vozidla není- jméno, přijmení, bydliště, podpis; OSVČ:
li sám žadatel
jméno, příjmení, IČO, sídlo, podpis)

_účastníci řízení
_zmocněnci

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisu na
ne
základě zákona
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí

Zdroje osobních údajů

10 let

_subjekt údajů
_katastr nemovitostí
_registr obyvatel

ne

5 let

_Policie ČR
_Celní úřad
_vlastní kontroly na silnici a v
provozovně

ne

10 let po ukončení
platnosti osvědčení

_subjekt údajů

ne

5 let

_subjekt údajů

_účastníci řízení
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí
ne
_ osoby oprávněné
nahlédnout do spisu na
základě zákona

5 let

_spis došlý z ORP

_účastníci řízení
_Ministerstvo dopravy
(odvolací a přezkumné
řízení)
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisu na
základě zákona

_účastnici řízení

2

p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Nízkorychlostní kontrolní vážení

_zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a příslušné
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
prováděcí předpisy
splnění právní povinnosti, která se na správce
_vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy, kterou se provádí
vztahuje
zákon o pozemních komunikacích

Správní řízení - speciální stavební úřad

_zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
_zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
_zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a příslušné
prováděcí předpisy

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

12.

Správní žaloby podávané dle zákona č.
150/2002 Sb., soudní řád správní

_zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád
_zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
_zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

13.

_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
_zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
_zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů
Odvolací a přezkumné řízení, obnova řízení _zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
ve věcech rozhodnutí obcí s rozšířenou
nich
splnění právní povinnosti, která se na správce
působností
_zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
vztahuje
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů
_zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních
komunikacích

10.

11.

Aktualizováno 10.08.2020

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

_kontrolovaní řidiči
_osoby provádějící
nízkorychlostní kontrolní
vážení
_provozovatel vozidla
nebo tažného vozidla
soupravy
_zástupce vlastníka
pozemní komunikace
nebo jím pověřené osoby
nebo kraje
_označení odesilatele
nákladu

Adresní a identifikační údaje
_viz § 51b vyhlášky č. 104/1997 Sb. (FO:
jméno, přijmení, rodné číslo, datum
narození, adresa místa trvalého nebo
jiného pobytu anebo bydliště v cizině,
státní příslušnost, podpis; OSVČ: název,
sídlo, IČO)

_kontrolovaní řidiči
_provozovatel vozidla nebo
tažného vozidla soupravy
_obec s rozšířenou
působností
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí
_osoby provádějící
nízkorychlostní kontrolní
ne
vážení
_zástupce vlastníka pozemní
komunikace nebo jím
pověřené osoby nebo kraje
_Policie ČR
_Celní správa
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisu na
základě zákona

_účastníci řízení

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu
(FO: jméno, příjmení, datum narození,
trvalý pobyt, případně adresa pro
doručování)

_účastníci jednotlivých
správních řízení a jejich
zástupci
_MŽP, Mze, MD
_orgány činné v trestním
řízení
_soudy, veřejný ochránce
práv

ne

po dobu životnosti stavby

_subjekt údajů
_katastr nemovitostí
_registr obyvatel

_účastníci řízení
_zmocněnci

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu, (FO: jméno,
přijmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, připadně jinou adresu pro
doručování, podpis)

_účastníci řízení,
_žalobci
_soud
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisu na
základě zákona

ne

_10 let

_ROS
_ORP
_ROB
_subjekt údajů

_účastníci řízení

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37 odst. 2 spr. řádu
(FO: jméno, příjmení, datum narození,
trvalý pobyt, případně adresa pro
doručování)

_účastníci řízení a jejich
zástupci
_Ministerstvo dopravy
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisu na
základě zákona

ne

10 let

_subjekt údajů
_ROS
_ORP
_ROB

5 let

_subjekt údajů

3

p.č.

14.

Účel zpracování

Vyúčtování pracovních cest a cestovních
náhrad

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
_zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
_vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie subjektů údajů

_zastupitelé ZK
_zaměstnanci ZK

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, adresa

_uživatelé účetní závěrky,
_kontroloři

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

po dobu vyřizování, poté
uložení 10 let

_subjekt údajů

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, příp.
rodné číslo, adresa
Ekonomické údaje
_číslo účtu
Nepovinné kontaktní údaje
_kontaktní údaje

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
_orgány rozhodující o
odvolání
ne
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí
_osoby zajišťující vykonání
rozhodnutí
_osoby povinné k poskytnutí
informací správci daně dle §
57 zákona č. 280/2009 Sb.

do zániku pohledávky,
poté uložení 15 let

_iniciační dokument
_katastr nemovitostí
_veřejné rejstříky

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, příp.
rodné číslo, adresa
Ekonomické údaje
_vlastnická práva k nemovitostem

_Ministerstvo zemědělství

ne

5 let

_iniciační dokument

ne

15.

Vymáhání pohledávek kraje

_zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro _účastníci řízení
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

16.

Sdělování výši nedoplatku přídělové ceny
dle § 6 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb.

_zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Zajištění prodeje a koupě majetku

_zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů _smluvní strany
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození (příp.
rodné číslo), adresa, kontaktní údaje
Ekonomické údaje
_číslo účtu

_katastr nemovitostí

ne

skartační lhůta začíná
plynout dnem 1. ledna roku
následujícího po uplynutí
platnosti smlouvy či po
_iniciační dokument
jejím ukončení, zrušení
_katastr nemovitostí
nebo zániku a dále 5, 10
_veřejné rejstříky
nebo 15 let podle druhu
smlouvy (Příloha č. 2
SM/04 - Spisový a
skartační plán)

Registrace zástupců účetních jednotek pro
Integrovaný informační systém státní
pokladny

_vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické
formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na
technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o
účetních záznamech)

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_statutární zástupci účetní
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro jednotky
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo _kontaktní osoby
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení
Pracovní údaje
_adresa zaměstnavatele
Nepovinné kontaktní údaje
_e-mailová adresa, telefon,

_Ministerstvo financí ČR

ne

10 let

17.

18.

Aktualizováno 10.08.2020

_účastníci řízení

_subjekt údajů

4

p.č.

19.

20.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Zdroje osobních údajů

Zajištění evidence majetku v aplikaci FaMa+

_čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost _zaměstnanci ZK a PO
_smluvní strany
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ
Ekonomické údaje
číslo účtu
Kontaktní údaje
_tel. číslo, email

_zaměstnanci KÚ a PO,
_poskytovatel údržby a
podpory aplikace FaMa+
ne
společnosti TESCO SW,a.s.,
IČO 25892533 (zpracovatel)

_vlastní
po dobu platnosti smlouvy
_veřejné rejstříky (ARES,
s dodavatelem aplikace
RES)

Evidence podpisových vzorů k zajištění
dispozice s účty u peněžních ústavů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje (pouze pro účet v ČNB)
_čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě

_hejtman ZK
_statutární zástupce
hejtmana ZK
_určení zaměstnanci EKO

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, adresa, rodné číslo,
číslo OP - kdy a kým byl vydán, platnost
od - do, datum a místo narození, podpis
Kontaktní údaje
_telefon, e-mail

_banky

_po dobu platnosti
smlouvy s peněžním
ústavem

_subjekt údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_zastupitelé a
zaměstnanci ÚSC a DSO
_zaměstnanci organizací
zřizovaných ÚSC
_osoby, v jejíž prospěch
bylo podle údajů v
katastru nemovitostí
omezeno vlastnické právo
územního samosprávného
celku

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště,
podpis
Ekonomické údaje
_druh práva, nemovitost

_kontrolovaná osoba
_Ministerstvo financí ČR
_jiné subjekty veřejné správy ne
na základě zvláštního
právního předpisu

10 let

_katastr nemovitostí
_ROS
_veřejné rejstříky

_kontrolovaná osoba
_jiné subjekty veřejné správy
ne
na základě zvláštního
právního předpisu

10 let

_kontrolovaná osoba
_katastr nemovitostí
_ROS
_veřejné rejstříky

_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace podle
příslušného zákona
ne
_jiné subjekty veřejné správy
na základě zvláštního
právního předpisu

10 resp. 20 let

_ROS
_veřejné rejstříky

_zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 3 písm. h) bod 11 (pouze pro účet v ČNB)

21.

Přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí

22.

_zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
Veřejnosprávní kontrola hospodaření krajem rozpočtů
zřízených příspěvkových organizací
_zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole
_zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole

23.

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Rozhodování v řízení ve věci porušení
rozpočtové kázně

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

_zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
_zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_zaměstnanci příspěvkové Adresní a identifikační údaje
organizace
_titul, jméno, příjmení
_povinné osoby

_účastníci řízení
_osoby oprávněné jednat
jménem právnické osoby
_povinné osoby

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště
účastníka řízení
_jméno, příjmení osoby oprávněné jednat
jménem právnické osoby

ne

5

p.č.

24.

25.

26.

27.

28.

Účel zpracování

Ukládání sankcí podle § 15 zákona č.
255/2012 Sb. o kontrole

Vedení odvolacího řízení na svěřeném
úseku podle zákona č. 500/2004 Sb.

Účetnictví, rozpočet a financování

Věcná břemena

Administrace veřejných zakázek (finanční
limit 2 a 3 dle SM/24)

Aktualizováno 10.08.2020

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

_zákon 500/2004 Sb., správní řád

_zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
_zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
_zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

_zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

_zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie subjektů údajů

_kontrolované
_povinné osoby

_osoby oprávněné jednat
jménem právnické osoby

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_fyzické osoby dotčené
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
příslušnou účetní a
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
finanční operací
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů,
čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

_jiné subjekty veřejné správy
Adresní a identifikační údaje
na základě zvláštního
ne
_jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště
právního předpisu

Zdroje osobních údajů

dle podmínek dotačních
programů, minimálně 10
let

_ROS
_veřejné rejstříky

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení

_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace podle
příslušného zákona
ne
_jiné subjekty veřejné správy
na základě zvláštního
právního předpisu

5 let

_obchodní rejstřík

Adresní a identifikační údaje
_FO nepodnikající (titul, jméno, příjmení,
datum narození, adresa místa trvalého
bydliště, rodné číslo - pokud to ukládá
zvláštní zákon)
_FO podnikající (titul, jméno, příjmení,
IČO, adresa sídla)
_FO oprávněná jednat za právnickou
osobu (titul, jméno, příjmení)
Ekonomické údaje
_bankovní spojení, číslo účtu
Kontaktní údaje
_telefon, e-mail

_osoby, úřady či instituce v
případech, kdy tak ukládá
zákon

ne

po dobu vyřizování, poté
uložení 10 let; u finanční
podpory z vnějších zdrojů
dle podmínek dotačního
programu

_subjekt údajů,
_iniciační dokument

ne

skartační lhůta začíná
plynout dnem 1. ledna roku
následujícího po uplynutí
_iniciační dokument,
platnosti smlouvy či po
_katastr nemovitostí,
jejím ukončení, zrušení
_veřejné rejstříky
nebo zániku a dále 5 let
(Příloha č. 2 SM/04 Spisový a skartační plán)

_smluvní strany

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození (příp.
rodné číslo), adresa
Ekonomické údaje
_číslo účtu

_katastr nemovitostí

_uchazeči o veřejnou
zakázku
(osoby vykonávající
činnost statutárního
organu či zástupce
právnické osoby, fyzické
osoby podnikající)
_členové ustanovených
komisí

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení
_u fyzických osob podnikajících také
adresa, IČO, DIČ,
Popisné údaje
_trestní bezúhonnost, odborná kvalifikace
Ekonomické údaje
_bankovní spojení
Pracovní údaje
_u členů komisí funkční zařazení
Kontaktní údaje
_e-mail, telefon,

_účastníci zadávacího řízení
_externí subjekt (smluvní
ne
zástupce zadavatele) na
základě příkazní smlouvy

_5 let (finanční limit 2 dle
SM/24)
_nabídky účastníků
_10 let (finanční limit 3 dle zadávacích řízení
SM/24)

6

p.č.

29.

30.

31.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Uplatňování nájmů, pachtů, výpůjčky,
_zákon č.89/2012 Sb, občanský zákoník
případně dalších dočasných užívacích titulů
_zákon č. 256/2013 Sb. katastrální zákon
a souvisejících služeb

Evidence nemovitých věcí, závazků a
dočasných užívacích titulů vůči nemovitým
věcem

Plnění povinností vlastníka v rámci
působnosti stavebního zákona

Aktualizováno 10.08.2020

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_zákon č.89/2012 Sb občanský zákoník
_zákon č. 256/2013 Sb. katastrální zákon
_zákon č.129/2000 Sb. o krajích

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
_zákon č. 256/2013 Sb. katastrální zákon
_zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů,
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Kategorie subjektů údajů

_fyzické osoby jako
smluvní strany ve
smluvních vztazích,
_případně členové stat.
orgánů smluvních stran

_fyzické osoby jako
smluvní strany ve
smluvních vztazích,
_případně členové stat.
orgánů smluvních stran

_fyzické osoby jako
smluvní strany ve
smluvních vztazích,
_případně členové stat.
orgánů smluvních stran

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum
narození
_u fyzických osob podnikajících také
adresa, IČO, DIČ,
Ekonomické údaje
_bankovní spojení, právo k nemovitosti,
jenž je předmětem smluvního vztahu
Kontaktní údaje
_e-mail, telefon,

_účastníci řízení (vklad do
katastru)
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
ne
zákona
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí nebo obnovu
řízení

10 let

_katastr nemovitostí
_subjekt údajů

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum
narození
_fyzické osoby podnikající také adresa,
IČO, DIČ,
Ekonomické údaje
_bankovní spojení, právo k nemovitosti,
jenž je předmětem smluvního vztahu
Nepovinné kontaktní údaje
_e-mail, telefon,

_účastníci řízení (vklad do
katastru)
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
ne
zákona
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí nebo obnovu
řízení

10 let

_katastr nemovitostí
_subjekt údajů

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum
narození
_u fyzických osob podnikajících také
adresa, IČO, DIČ,
Ekonomické údaje
_bankovní spojení, právo k nemovitosti,
jenž je předmětem smluvního vztahu
Kontaktní údaje
_e-mail, telefon,

_účastníci řízení (vklad do
katastru)
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
ne
zákona
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí nebo obnovu
řízení

10 let

_katastr nemovitostí
_subjekt údajů

7

p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

32.

Realizace staveb, dokumentace staveb v
souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, v platném znění

_zákon č. 183/2006 Sb., satvební zákon

33.

Registrace kandidátních listin do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a
zastupitelstva Zlínského kraje

_zákon č. 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a
čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
o změně a doplnění některých dalších zákonů
splnění právní povinnosti, která se na správce
_zákon č. 130/2000 Sb.o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
vztahuje
některých zákonů

34.

Evidence usnesení rady a zastupitelstva
kraje

35.

Evidence členů zastupitelstva kraje, členů
výborů zastupitelstva a členů komisí rady

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

_zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst.1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro kontaktní údaje,
portrétní foto)

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

_fyzické osoby podílející
se na realizaci staveb
(např. stavebník,
stavbyvedoucí, osoba
vykonávající stavební
dozor, osoba provádějící
kontrolní prohlídku stavby
a osoba odpovídající za
provádění vybraných
zeměměřických
Adresní a identifikační údaje
prací,osoby vykonávající _jméno, příjmění
technický dozor
stavebníka a autorský
dozor, koordinátor
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, působí-li
na staveništi, autorizovaný
inspektor a další osoby
oprávněné plnit úkoly
správního dozoru)

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

_osoby dotčené právním
předpisem č.183/2006 Sb.
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
_soudní znalci

ne

5 let

_subjekt údajů
_právnické osoby podílející se
na realizaci staveb

_Český statistický úřad

ne

10 let

_kandidátní listiny

_kandidáti
_zmocněnci

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu

_dotčené osoby v
usneseních

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa _nejsou
trvalého pobytu

ne

po dobu vyřizování, 5 let
po ukončení volebního
období

_vlastní

_členové zastupitelstva
ZK
_členové výborů
zastupitelstva ZK
_členové komisí rady ZK

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu
Kontaktní údaje
_e-mail, telefon
Popisné
_nejsou
údaje
_portrétní foto členů
zastupitelstva
Pracovní údaje
_zaměstnání

ne

po dobu vyřizování, 5 let
po ukončení volebního
období

_subjekt údajů
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p.č.

36.

37.

38.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Centrální evidence žádostí o informace
podle zákona o svobodném přístupu k
informacím a příslušné vnitřní normy včetně
_zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
evidence rozhodnutí o odvoláních a evidenci
stížností žadatelů o informace na postup
kraje a orgánů kraje při vyřizování žádostí o
informace.

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_žadatelé o informace
(stěžovatelé, odvolatelé)

Evidence fyzických osob, které mají přístup
k utajované informaci

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_osoby (zaměstnanci)
splňující podmínky
přístupu k utajované
informaci stupně utajení
Vyhrazené

Prvoinstanční rozhodování dle zákona č.
224/2015 Sb.

39.

Zajištění volby a evidence přísedících
Krajského soudu v Brně

40.

Pořizování audiozáznamu zasedání
zastupitelstva ZK (ZZK) pro potřeby
vyhotovení zápisu

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 412/2005 Sb.o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti

_zákon č. 224/2015 Sb. zákon o prevenci závažných havárií

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_osoby, u nichž jsou
umístěny vybrané
nebezpečné chemické
látky nebo přípravky

_zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
_zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_volený přísedící
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
Krajského soudu v Brně
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_členové ZZK
_zaměstnanci ZK
_3.osoby na zasedání
ZZK

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
_na vyžádání soudy
místa trvalého pobytu, adresa pro
_nadřízený správní orgán
doručování

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, adresa
Pracovní údaje
_nejsou
_zaměstnání funkce, organizace
Kontaktní údaje
_e-mail, telefon, telefonní soukromé číslo,
telefonní pracovní číslo

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, podpis
a další údaje v rozsahu dle zákona
č. 224/2015 Sb.

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
_orgány rozhodující o
odvolání a provádějící
přezkum rozhodnutí nebo
obnovu řízení

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum narození,
místo a okres narození, rodné číslo, státní
příslušnost, adresa, číslo občanského
průkazu, politická příslušnost, národnost
Popisné údaje
_Krajský soud v Brně
_rodinný stav, počet dětí, trestná činnost,
_Krajský soud v Ostravě
lustrační osvědčení
(pokud si je vyžádá)
Pracovní údaje
_povolání, zaměstnavatel, dřívější výkon
funkce přísedícího,
Údaje o jiné osobě
_jména rodičů
Kontaktní údaje
_telefon

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení
Pracovní údaje
_funkce

_nejsou

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

ne

5 let po vyřízení

_subjekt údajů

ne

_5 let

_subjekt údajů

ne

po dobu existence
_právnická osoba
zákonné důvodu, poté 5 let

ne

po dobu trvání funkce
přísedícího soudu a po
jejím ukončení 5 let

_subjekt údajů

ne

do konání nejbližšího
zasedání ZZK, které je
oprávněné rozhodnout o
případných námitkách
člena ZZK proti zápisu

_subjekt údajů

9

p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum narození,
místo a okres narození, rodné číslo, státní
příslušnost, adresa, národnost, číslo pasu,
číslo občanského průkazu, bydliště
Pracovní údaje
_zaměstnání
Kontaktní údaje
_telefon,
email,

_veřejná kontrola,
_státní moc,
_soudní moc,
_zahraniční soudy,
_ubytovací zařízení

ano

5 let

_subjekt údajů

_nejsou

ne

5 let

_subjekt údajů

_subjekt údajů (starostové,
neziskové organizace)
_usnesení RZK a ZZK
(ředitelé organizací)
_www.volby.cz (poslanci,
senátoři, europoslanci)

41.

Organizace a zajištění delegací

čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
_členové delegace
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
_členové organizačního
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
týmu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě

42.

Pořádání kulturních a společenských akcí
krajem pro veřejnost

_zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (s využitím § 14 odst. 1)

_účastnící akcí,
čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
_členové organizačního
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
týmu zajišťující akci
při výkonu veřejné moci
_účinkující na akci

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, bydliště
Kontaktní údaje
email,

_zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

_starostové obcí ZK
_ředitelé a zástupci
organizací ZK a
_čl. 6 odst. 1 písm e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo neziskových organizací na
území ZK
při výkonu veřejné moci
_poslanci, senátoři,
europoslanci

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail
Popisné údaje
_politická příslušnost, kandidát za stranu
(u politiků)

_orgány veřejné správy
_veřejnost

ne

po dobu trvání funkce

_zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

_osoby s relevantním
vztahem k ZK
_členové ZZK
_čl. 6 odst. 1 písm e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo _zaměstnanci ZK
_zaměstnanci právnické
při výkonu veřejné moci
osoby zřízené nebo
založené krajem

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul
Popisné údaje
_politická příslušnost, kandidát za stranu
(u politiků)

_veřejnost

ne

po dobu trvání výkonu
politické fukce, pracovního _subjekt údajů
pomětu

43.

44.

45.

Evidence kontaktů (pro urychlení výkonu
veřejné správy v oblasti samostatné a
přenesené působnosti)

Provozování internetových (webových)
stránek kraje (informování veřejnosti o
činnosti ZK, propagace ZK)

Provozování Portálu pro Neziskové
organizace Zlínského kraje

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

_statutární zástupci a
_čl. 6 odst. 1 písm e) zpracování je nezbytné pro
kontaktní osoby
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
neziskových organizací
při výkonu veřejné moci
Zlínského kraje

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul
Kontaktní údaje
_telefon, e-mail

_telefon,

_neziskové organizace
Zlínského kraje
_veřejnost
_ANYTHING STUDIO s.r.o.
(IČO: 05186307) – zhotovitel ne
portálu a poskytovatel
aplikačního hostingu
(zpracovatel osobních údajů)

po dobu využívání služeb
webového portálu pro
neziskové organizace ze
strany neziskové
organizace.

_neziskové organizace
Zlínského kraje
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p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci
a při splnění
podmínky uvedené v
_zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých
čl. 9 odst. 2 písm. g) zpracování je nezbytné z
zákonů (§10 písm. f), § 11 odst. 2, § 12 odst. 6 a 7)
důvodu významného veřejného zájmu na základě
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené
sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na
ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní
záruky pro ochranu základních práv a zájmů
subjektu údajů (ve vztahu ke zpracování zvláštní
kategorie osobních údajů)

Kategorie subjektů údajů

Realizace krajského referenda

47.

Vyřizování stížností či jiných podání dle
správního řádu a příslušné vnitřní normy pro _zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,
vyřizování petic a stížností v návaznosti na _zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
zákon o krajích a spolupráce na jejich
_zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
vyřizování

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

48.

Centrální evidence petic dle příslušné vnitřní
normy pro vyřizování petic a stížností v
_zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
návaznosti na zákon o krajích a spolupráce _zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,
na jejich vyřizování.

_čl. 6 odst. 1 písm e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo _petenti
při výkonu veřejné moci

49.

Evidence podání veřejného ochránce práv
zaslaných na základě zákona o veřejném
ochránci práv a spolupráce na jejich
vyřizování.

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Aktualizováno 10.08.2020

Kategorie příjemců

Adresní a identifikační údaje
_členové přípravného
_jméno, příjmení, datum narození, adresa, _orgány provádějící soudní
výboru
_fyzické
přezkum
vlastnoruční podpis, státní občanství,
osoby podporující konání
omezení svéprávnosti (zvláštní kategorie
krajského referenda
osobních údajů)

46.

_zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Kategorie osobních údajů

_stěžovatelé
_osoby dotčené stížností

_osoby, které podaly
podání veřejnému
ochránci práv
_osoby dotčené podáním

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

10 let

_subjekt údajů
_ISEO

_jiné orgány veřejné správy v
případě, že jsou kompetentní
ne
k vyřízení, poskytovatelé
zdravotních služeb

5 let po vyřízení

_subjekt údajů

Adresní a identifikační údaje
_jiné orgány veřejné správy –
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
v případě, že jsou
ne
místa trvalého pobytu, adresa bydliště,
kompetentní k vyřízení
adresa pro doručování

5 let po vyřízení

_subjekt údajů

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa _veřejný ochrance práv a
jeho kancelář
místa trvalého pobytu, adresa bydliště,
adresa pro doručování

5 let po vyřízení

_subjekt údajů

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu, adresa bydliště,
adresa pro doručování

ne

ne

_ROB

11

p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

_účastníci řízení

_čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě

_osoby pohybující se v
monitorovaných
prostorech (zaměstnanci
ZK, veřejnost návštěvníci)

Evidence dokumentů zveřejněných na
úřední desce

51.

Ochrana majetku správce, života a zdraví
osob prostřednictvím stálého kamerového
systému se záznamem

52.

_zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích a o změně
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
některých souvisejících zákonů
Evidence vydaných elektronických certifikátů
splnění právní povinnosti, která se na správce
_zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
vztahuje
_vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Správa přístupových práv uživatelů v
informačním systému ZK v rámci Active
Directory (správa doménových účtů
uživatelů

54.

Vedení správních řízení o žádostech o
udělení souhlasu ředitele krajského úřadu
se jmenováním a odvoláním tajemníka
obecního úřadu

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
_zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Kategorie subjektů údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

50.

53.

_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
_§ 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
_veřejnost
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)
_další rozhodné údaje dle charakteru
zveřejňovaného dokumentu

Provozní a lokační údaje
_vizuální charakteristika subjektu údajů
_pohyb subjektu údajů v čase a prostoru v
budovách úřadu a v těsném okolí.

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

ne

10 let

_subjekt údajů

_orgány činné v trestním
řízení, případně jiné
zainteresované subjkety pro
naplnění účelu zpracování
(npř. pojišťovna)

ne

2 dny, záznam
zachyceného incidentu je
uchován po dobu
nezbytnou pro projednání
případu

_stálý kamerový systém se
záznamem

_certifikační autorita
PostSignum

ne

po dobu platnosti
certifikátu

_subjekt údajů

ne

po dobu zaměstnaneckého
_PIS
poměru

_zaměstnanci ZK

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, rodné číslo, číslo
zaměstnance

_čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě

_zastupitelé ZK
_zaměstnanci ZK
_zaměstnanci ZK
zřizované či zakládané
organizace

Adresní a identifikační údaje
_uživatelské jméno, osobní číslo, jméno,
přijmení, titul
Pracovní údaje
_nejsou
_kancelář, organizační struktura, pracovní
zařazení
Kontaktní údaje
_e-mailová adresa, tel. čísla

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Adresní a identifikační údaje
_účastníci řízení
_vybraní uchazeči na
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
_orgány provádějící přezkum ne
tajemníky obecních úřadů bydliště
rozhodnutí
Další údaje uvedené v žádosti

_žádost o udělení souhlasu
dle spisového a
se jmenováním a spis o
skartačního plánu (SM/04) výběrovém řízení (podávají
starostové)
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p.č.

55.

56.

57.

58.

59.

Účel zpracování

Uchování žádostí a oznámení podle zákona
o střetu zájmů podaných v listinné podobě
před účinností novely zákona o střetu zájmů
(zákon č. 14/2017 Sb.)

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (v souladu s § 14a odst. 2
písm. i) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)
_vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát
formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

Zajištění zápisu údajů veřejných funkcionářů
_ zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
tzv. podpůrným orgánem do registru
předpisů (§ 14a odst. 2 písm i)
oznámení

Zajištění pracovně-právních vztahů, vč.
mzdové agendy, dohod mimo pracovní
poměr, obdobných vztahů a všech
povinností s nimi spojených

Aktualizováno 10.08.2020

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
_zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC
_zákon č. 373/2011 Sb., o spec. zdravotních službách
_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,
_zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní poj.
_zákon č. 589/1992 Sb., ČNR o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
_zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
_zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém poj.
_zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském poj.
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
_zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
splnění právní povinnosti, která se na správce
_nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
vztahuje
službách a správě
_nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
_nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
ÚSC
_vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby
zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
_vyhláška MZd č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zajištění vzdělávání dle zákona č. 312/2002
_zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných
Sb., o úřednících územně samosprávných
celků
celků

Evidence žádostí o uznání rovnocennosti
vzdělání, zkoušek odborné způsobilosti
(ZOZ) a vzdělávání úředníků

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemně samosprávných
celků

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

_veřejní funkcionáři
členové Zastupitelstva ZK,
vedoucí úředníci KÚ ZK,
vedoucí zaměstnanci
příspěvkových organizací
ZK
_žadatelé o nahlížení

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, podpis
Pracovní údaje
_vykonávaná funkce
Ekonomické údaje
_Ministerstvo spravedlnosti
_práva k nemovitostem, prváva k movitým
věcem, příjmy a majetkové výhody,
nespalcené finanční závazky vše_viz.
Čestné prohlášení dle přílohy k vyhl. č.
578/2006 Sb.

_veřejní funkcionáři členové Zastupitelstva ZK,
vedoucí úředníci KÚ ZK,
vedoucí zaměstnanci
příspěvkových organizací
ZK

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

ne

po dobu 5 let od účinnosti
novely, zákon č. 14/2017
Sb., tj. do 31.8.2022

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum a místo narození,
právnická osoba, ve které vykonává
funkci, funkce, datum vzniku a skončení
_Ministerstvo spravedlnosti
funkce
Kontaktní údaje
_telefon, e-mail

ne

_po dobu výkonu funkce
veřejného funkcionáře ve
smyslu zákona o střetu
_subjekt údajů
zájmů + skartační lhůta dle
platného spisového a
skartačního řádu

_zaměstnanci ZK
_uchazeči o zaměstnání
_stážisté
_členové zastupitelstva
ZK
_členové výborů
zastupitelstva, komisí rady
a zvláštních orgánů, kteří
nejsou členy
zastupitelstva ZK

_zdravotní pojišťovny
_ČSSZ, OSSZ
_finanční úřady
Adresní a identifikační údaje
_banky
_penzijní společnosti
Popisné údaje
_inspektorát práce
Údaje o jiných osobách
_úřad práce
pozn.: rozsah osobních údajů je
diferencován dle kategorií subjektů údajů v _poskytovatel pracovně
lékařských služeb
nástupních dokumentech, formulářích a
_soudy
čestných prohlášeních
_Policie ČR
_exekutoři
_garanti projektů EU

ne

až 50 let (dle Přílohy č. 2
SM/04 - spisový a
skartační plán)

_subjekty údajů

_zaměstnanci ZK

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, adresa trvalého bydliště
_název zaměstnavatele, fakturační adresa
Pracovní údaje
_vzdělávací instituce
_ úředník/zaměstnanec/vedoucí úředník,
název zaměstnavatele, pozice, dosažené
vzdělání, výsledky vzdělávání
Ekonomické údaje
_bankovní spojení

ne

5 let

_elektronická podoba: PIS

_úředníci ZK

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul zaměstnance,
datum a místo narození, adresa trvalého
bydliště, kontaktní adresa
Pracovní údaje
_pozice, dosažené vzdělání, výsledky
vzdělávání

_Institut pro veřejnou správu
ne
Praha

_subjekt údajů

po dobu trvání pracovního _subjekt údajů
poměru
_vlastní
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Účel zpracování

60.

Akreditace vzdělávacího programu ZK

61.

Zveřejnění portrétní fotografie na intranetu
KÚ ZK

62.

Výběrová řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky neškolských
příspěvkových organizací Zlínského kraje

63.

Zajištění jmenování/odvolání a stanovení
platu ředitelů příspěvkových organizací ZK

64.

Stanovení mimořádných odměn ředitelů
neškolských příspěvkových organizací ZK

65.

Výběrová řízení na obsazení pracovního
místa úředníka zařazeného do krajského
úřadu

Aktualizováno 10.08.2020

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných
celků

_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

_zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
_nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě
_nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě

_zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
_zákon č. 129/2000 Sb.,o krajích

_zákon č. 312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_žadatelé
_lektoři vzdělávacího
programu

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, sídlo, IČO
Popisné údaje
_údaj o dosaženém vzdělání,
Pracovní údaje
_průběh předchozího zaměstnání (10 let
zpětně)
Údaje o aktivitách subjektu
_publikační činnost

_čl. 6 odst. 1 písm. a) subjekt údajů udělil souhlas
se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či
více konkrétních účelů

_zaměstnanci ZK
_členové rady ZK

Popisné údaje
_portrétní fotografie

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

_MV ČR

ne

po dobu platnosti
_subjekt údajů
akreditace vzdělávacího
_vlastní
programu a následně 5 let

_nejsou

ne

po dobu pracovního
poměru, resp. do odvolání _subjekt údajů
souhlasu

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
_uchazeči, kteří se
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů přihlásili do výběrového
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro řízení
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, místo trvalého pobytu,
_nejsou
Popisné údaje
_dosažené vzdělání, trestní bezúhonnost,
průběh předchozích zaměstnání, zdravotní
způsobilost pro pracovní místo ředitele

ne

5 let (Příloha č. 2 SM/04 Spisový a skartační plán54.2 - V/5)

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_ředitelé příspěvkových
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
organizací ZK
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum a místo narození,
adresa bydliště, pracovní zařazení
_další údaje rozhodné pro zajištění
_nejsou
pracovně-právních a obdobných vztahů a
všech povinností s nimi spojených
Kontaktní údaje
_telefon, email

ne

5 let (Příloha č. 2 SM/04 Spisový a skartační plán54.2 - V/5)

_nejsou

ne

5 let (Příloha č. 2 SM/04 Spisový a skartační plán54.2 - V/5)

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, místo trvalého pobytu
Pracovní údaje
_dosažené vzdělání, průběh předchozího
_nejsou
zaměstnání, trestní bezúhonnost, příp.
doložení dalších požadavků dle zvláštního
právního předpisu
Kontaktní údaje
_telefon,
e-mail

ne

po dobu výběrového řízení
a po dobu, kdy je nezbytné
_subjekt údajů
prokázat soulad postupu
správce se zákonem

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_ředitelé neškolských
Adresní a identifikační údaje
příspěvkových organizací
_jméno, příjmení, titul
ZK

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
_uchazeči o zaměstnání
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů přihlášení do výběrového
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro řízení
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_subjekt údajů

_subjekt údajů
_elektronická podoba: PIS

_elektronická podoba: PIS
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p.č.

66.

67.

68.

69.

Účel zpracování

Výběrová řízení na obsazení pracovního
místa zaměstnance (neúředníka)

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

_čl. 6 odst. 1 písm. a) subjekt údajů udělil souhlas
se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či
více konkrétních účelů

Informování uchazečů o zaměstnání o
volných pracovních pozicích

Aktualizováno 10.08.2020

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. a) subjekt údajů udělil souhlas
se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či
více konkrétních účelů

Analýza osobnostního profilu

Zajištění zákonné povinnosti vedení
evidence pracovních úrazů (evidence,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu)

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
_zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
_Nařízení vlády č. 201/2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

_uchazeči o zaměstnání
přihlášení do výběrového
řízení

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, místo trvalého pobytu,
Pracovní údaje
_dosažené vzdělání, průběh předchozích
_nejsou
zaměstnání, příp. trestní bezúhonnost,
doložení dalších požadavků dle zvláštního
právního předpisu
Kontaktní údaje
_telefon, email

ne

po dobu výběrového řízení _subjekt údajů

_uchazeči o zaměstnání
_zaměstnanci ZK

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, vyplněný dotazník k
vyhodnocení osobnostního profilu, příp.
Popisné údaje
_zpracovaný osobnostní profil

_nejsou

ne

po dobu 1 roku od udělení
_subjekt údajů
souhlasu

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, místo trvalého pobytu,
Pracovní údaje
_nejsou
_dosažené vzdělání, průběh předchozích
zaměstnání, příp. další údaje uvedené
uchazečem v životopisu
Kontaktní
údaje
_telefon, e-mail

ne

po dobu 3 let od udělení
souhlasu

_subjekt údajů

30 let

_subjekt údajů

_uchazeči o zaměstnání

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
_zaměstnanci ZK
údaje)
_svědci úrazu
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
písm b) zpracování je nezbytné pro účely plnění
povinností a výkon zvláštních práv správce nebo
subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v
oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany
(ve vztahu ke zvláštní kategorii osobních údajů)

_územně příslušný útvar
Policie České republiky
_zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
Adresní a identifikační údaje
_příslušný oblastní
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
inspektorát práce, došlo-li k
bydliště, státní občanství, pohlaví
úrazu u fyzické nebo
Pracovní údaje
právnické osoby, která podle
_pracovní zařazení, propočet ušlého
ne
jiného právního předpisu
výdělku
podléhá jeho kontrolní
Kontaktní údaje
_telefon,
působnosti
e-mail
_zaměstnavateli, který
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
zaměstnance k práci u něho
_údaje o zdravotním stavu (druh úrazu)
vyslal nebo dočasně přidělil
_zdravotní pojišťovně, u které
byl smrtelným pracovním
úrazem postižený
zaměstnanec pojištěn

15

p.č.

70.

71.

72.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Monitoring provozu služebních vozidel
pomocí GPS

Výkon agendy škodní komise

Správa uživatelských účtů na Portálu
Jednotná digitální technická mapa Zlínského
kraje (JDTM ZK)

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
_zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
_zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
_zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
_zaměstnanci kraje
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení
Kontaktní údaje
_telefon, e-mail

_nejsou

ne

po dobu trvání pracovního
_subjekt údajů
poměru zaměstnance

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_zastupitelé ZK
čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
_zaměstnanci ZK
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
bydliště,
_nejsou
Pracovní údaje
_pracovní zařazení
Kontaktní údaje
_telefon,
e-mail

ne

5 let

_subjekt údajů

Adresní a identifikační údaje
_ jméno, příjmení, titul
Kontaktní údaje
_e-mail, telefon

ne

po dobu registrace na
Portálu JDTM ZK,

_subjekt údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě

_zaměstnanci smluvních
partnerů JDTM ZK
(správci inženýrských sítí,
obce Zlínského kraje),
_projektanti a geodeti
(fyzické osoby nebo
zaměstnanci projekčních
či geodetických firem)

_uživatelé Portálu JDTM ZK

16

p.č.

73.

74.

75.

76.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Kontrola vnitřní počítačové sítě ZK a
internetového provozu ZK

Poskytování zaměstnaneckých výhod

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

_čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost _zaměstnanci ZK
_členové RZK
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě

_uživatelské jméno, používané zařízení
(IP adresa), navštívené webové stránky,
používání programů, přijatá a odeslaná
data, informace o činnosti svěřeného PC

_nejsou

čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení
Pracovní údaje
_zaměstnavatel, osobní číslo
Ekonomické údaje
_zůstatky na virtuálních účtech v podobě
kreditních bodů, číslo účtu penzijního
připojištění, doplňkového penzijního
spoření nebo životního pojištění
Kontaktní údaje
_e-mail

_poskytovatel e-benefitů
(Benefit Management s.r.o. a
zapojení další partněři
zpracovatele - Sprinx
ne
Systems, a. s., PROXIMA
TISK, s.r.o.)
_poskytovatel stravování
_penzijní společnosti
_pojišťovna

Vedení spisové služby ve vztahu ke
jmennému rejstříku

_§64 zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové
službě,
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
_zvláštní zákony

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Zajištění agend kontaktního místa veřejné
správy (Czech POINT)

_zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
_zvláštní právní předpisy upravující podání správním orgánům
prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy, například:
_zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
_zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
_zákon č. 111/1999 Sb., o základních registrech
_zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů
_zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
_zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
_zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Aktualizováno 10.08.2020

Kategorie subjektů údajů

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

_zaměstnanci ZK
_uvolnění členové
zastupitelstva ZK

ne

_odesilatel dokumentu,
_příjemce dokumentu,
_jiná osoba, jíž se
dokument týká

Adresní a identifikační údaje FO _jméno,
příjmení, adresa, případně IČO pro
_nejsou
odlišení FO podnikající (údaje ve jmenném
rejstříku)

ne

_žadatelé

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, rodné příjmení, titul,
_nejsou
datum a místo narození, rodné číslo,
adresa trvalého bydliště, číslo občanského
průkazu, pasu, řidičského průkazu

ne

Zdroje osobních údajů

1 rok

_subjekt údajů

_po dobu trvání
pracovního poměru
zaměstnance ZK
_po dobu výkonu funkce
uvolněného člena
Zastupitelstva ZK

_subjekt údajů

3 roky
(Skartační lhůta pro údaje
o fyzické osobě vedené ve
jmenném rejstříku počíná
běžet předáním
_subjekt údajů
dokumentů a spisů, ke
kterým se údaje o fyzické
osobě vztahovaly do
archivu, nebo jejich
zničením.)

Czech POINT – rejstřík
trestů 6 let

_subjekt údajů
_ISVS

17

p.č.

77.

78.

79.

80.

81.

Účel zpracování

Evidence pracovní doby v docházkovém
systému

Právní titul pro zpracování - legislativa

_§ 96 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Prvo a druhoinstanční správní řízení dle
zákona o státní památkové péči

Agenda kulturních památek - stanoviska k
prohlašování a rušení statusu dle zákona
o státní památkové péči

Aktualizováno 10.08.2020

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie subjektů údajů

_zaměstnanci ZK

_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
_zaměstnanci ZK
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
_členové rady ZK
při výkonu veřejné moci

Evidence a zveřejnění pracovních
kontaktních údajů

Zajišťování agendy ověřování

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s
listinou a ověření pravosti podpisu a o změně některých zákonů
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
(zákon o ověřování)
splnění právní povinnosti, která se na správce
_vyhláška č. 36/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou vztahuje
a ověřování pravosti podpisu

_zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
_zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

_zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení
Pracovní údaje
_osobní číslo

_nejsou

Identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul
Kontaktní údaje
_pracovní
telefon, pracovní e-mail
Pracovní
údaje
_odbor, oddělení,
funkce, kancelář, budova

_zaměstnanci ZK (u intranetu
KÚ ZK)
ne
_veřejnost (u webových
stránek)

_žadatelé o vidimaci nebo
legalizaci
Popisné údaje: termín, stát, město – místo
_svědek
pobytu na dovolené v zahraničí od 20. 2. _nejsou
_ověřující osoba
2020.
provádějící vidimaci nebo
legalizaci

ne

ne

Zdroje osobních údajů

_po dobu trvání
pracovního poměru
zaměstnance ZK

_subjekt údajů

_po dobu trvání
pracovního poměru
zaměstnance kraje
zařazeného do KÚ ZK
_po dobu trvání volené
funkce člena rady ZK

_subjekt údajů

10 let
- ověřovací kniha se vede
po dobu kalendářního roku
_subjekt údajů
a následně jsou uloženy u
_ISVS
úřadu po dobu 10 let od
uzavření (§ 16 odst. 4
zákona o ověřování)

_účastníci řízení

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
ne
_orgány rozhodující o
odvolání
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí

5 let
10 let

_subjekt údajů
_katastr nemovitostí

_účastníci řízení

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona

10 let

_subjekt údajů
_katastr nemovitostí

ne

18

p.č.

82.

83.

84.

85.

Účel zpracování

Dozor při obnově národní kulturní památky
dle zákona o státní památkové péči

Výkon působnosti dle zákona o státním
občanství České republiky

Výkon působnosti dle zákona o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů

Zajištění agendy evidence obyvatel v ISEO
(poskytování údajů, zapisování údajů dle
zákona o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů)

Aktualizováno 10.08.2020

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace
_Ministerstvo kultury

ne

5 let

_subjekt údajů
_katastr nemovitostí

ne

50 let

_subjekt údajů,
_ISVS

_zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
_zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky,
_zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro _žadatelé
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné
číslo, datum, místo narození, adresa
bydliště, státní občanství
Kontaktní údaje
_telefon, e-mail

_žadatelé
_jiné osoby v rozsahu
stanoveném zvláštními
právními předpisy
_Ministerstvo vnitra

_zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
písm g) zpracování je nezbytné z důvodu
významného veřejného zájmu na základě práva
Unie nebo členského státu, které je přiměřené
sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na
ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní
záruky pro ochranu základních práv a zájmů
subjektu údajů (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů)

_žadatelé
_fyzické osoby, jichž se
zápisy v matrikách týkají

Adresní a identifikační údaje
Popisné údaje
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_náboženské vyznání, sexuální orientace
a další údaje vedené v matričních knihách
a sbírkách listin dle zákona č. 301/2000
Sb.

_Ministerstvo vnitra
_Ministerstvo zahraničních
věcí
_oblastní archiv
ne
_jiné fyzické a právnické
osoby v rozsahu stanoveném
zvláštními právními předpisy

100 let sbírka listin - zápis
narození
_subjekt údajů
75 let zápis manželství a _sbírky listin
partnerství, zápis úmrtí

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Adresní a identifikační údaje (dle § 3,
3a, § 8, § 8a a 8b zákona č. 133/2000 Sb.)
_zejména jméno, příjmení, rodné přijmení,
datum narození, pohlaví, místo a okres
narození, RČ, státní občanství, adresa
místa trvalého pobytu, rodinný stav
_evidované fyzické osoby
Údaje o jiné osobě (dle § 3 zákona č.
133/2000 Sb.)
_zejména jméno, příjmení, rodné příjmení
a RČ otce, matky, případně jiného
zákonného zástupce, manžela, partnera,
dítěte, údaje o sovojenci

_správce ISEO (MVČR)
_jiné fyzické a právnické
ne
osoby v rozsahu stanoveném
zvláštními právními předpisy

_údaje v ISEO se
uchovávají po dobu 75 let
po úmrtí občana, nebo
prohlášení osoby za
mrtvou
_záznamy o poskytnutí
údajů z ISEO se
uchovávají po dobu 10 let

_zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

_účastníci řízení

_subjekt údajů
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Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

_podnikající fyzická osoba
_podnikající zahraniční
fyzická osoba a vedoucí
jejího odštěpného závodu
_člen statutárního orgánu
právnické osoby
_osoba oprávněná
zastupovat právnickou
osobu, která je členem
statutárního orgánu
_odpovědný zástupce

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul nebo vědecká
hodnost, státní občanství, adresa bydliště,
RČ, datum narození, IČO, vlastnoruční
podpis, u zahraniční fyzické osoby dále
_veřejnost
adresa místa pobytu v České republice
_správce živnostenského
rejstříku (MPO ČR)
Popisné údaje
_vzdělání, bezúhonnost, datum
ustanovení a ukončení výkonu funkce
Ekonomické údaje
_majetkové poměry

ne

5 let

_subjekt údajů

86.

Zajištění provozu informačního systému
živnostenský rejstřík (evidence a využívání
informací o podnikatelích, zejména zápis
údajů a jejich změn, poskytování údajů a
vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku)

_§ 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
splnění právní povinnosti, která se na správce
_§ 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění vztahuje
pozdějších předpisů
_zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

87.

Vedení rejstříku svazků obcí

_zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_fyzické osoby jednající
jménem svazků obcí

Adresní a identifikační údaje
_nejsou
_jméno, příjmení, datum narození, bydliště

ne

5 let

_usnesení příslušného
orgánu _DSO

_zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_statutární zástupci a
fyzické osoby oprávněni
jednat ve věci veřejné
sbírky
_fyzické osoby pověřené
konáním veřejné sbírky

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné
číslo, datum a místo narození, adresa
trvalého pobytu
Kontaktní údaje
_telefon, e-mail

ne

5 let

_subjekt údajů
_oznámení o konání veřejné
sbírky

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
Adresní a identifikační údaje
ne
_jméno, příjmení, datum narození, adresa dokumentace na základě
zákona
bydliště, rodné číslo
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí (MF)

až neomezeně

_spis předložený správním
orgánem I. stupně
_ROB, ISEO

ne

5 let

_zřizovací listiny
příspěvkových organizací
_vlastní

ne

až po dobu 30 let od 1.
ledna roku následujícího
_subjekty údajů
od data narození dítěte dle
_orgány sociálně-právní
zákona č. 359/1999 Sb. a
ochrany dětí
spisového a skartačního
plánu

88.

Výkon působnosti dle zákona o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů

_Ministerstvo vnitra

89.

Rozhodování v řízení vedeném podle
daňového řádu

_zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
_zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_účastníci řízení

90.

Povinnost zřizovatele vést evidenci
příspěvkových organizací (s možností
evidence v integrovaném agendovém
informačním systému registru osob ROSIAIS)

_zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Adresní a identifikační údaje
_statutární zástupci
_jméno, příjmení, datum narození, adresa _nejsou
příspěvkových organizací
místa trvalého pobytu, adresa bydliště

91.

Prvoinstanční rozhodování ve správním
řízení dle z. č. 359/1999 Sb., zákona č.
500/2004 Sb.

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
_účastníci řízení
písm b) zpracování je nezbytné pro účely plnění
povinností a výkon zvláštních práv správce nebo
subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v
oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany
(ve vztahu ke zvláštní kategorii osobních údajů)

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)
Popisné údaje
_odsouzení za trestný čin aj.
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_zdravotní stav, genetický údaj, filosofické
a náboženské přesvědčení, sexuální život

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
_orgány sociálně-právní
ochrany dětí
_orgány rozhodující o
odvolání a provádějící
přezkum rozhodnutí nebo
obnovu řízení
_Ministerstvo práce a
sociálních věcí
_veřejný ochránce práv
_orgány činné v trestném
řízení
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p.č.

92.

93.

94.

95.

96.

Účel zpracování

Druhoinstanční řízení ve věci odvolání proti
rozhodnutí obecního úřadu obce s
rozšířenou působností dle zákona č.
359/1999 Sb., zákona č. 500/2004 Sb.

Vyřizování podání, stížností týkající se
poskytování sociálně-právní ochrany dětí,
zprostředkování NRP dle zákona č.
359/1999 Sb.

Rozhodování o přestupku dle zákona č.
108/2006 Sb. (prvoinstanční řízení)

Rozhodování o registraci poskytovatele
sociálních služeb (oprávnění k poskytování
sociálních služeb)

Rozhodování o řádných a mimořádných
opravných prostředcích proti rozhodnutí
obecních úřadů ve věci ustanovení
zvláštního příjemce důchodu

Aktualizováno 10.08.2020

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

_zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

_zákon č. 108/2006 Sb.o sociálních službách

_zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

_zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
_účastníci řízení
písm b) zpracování je nezbytné pro účely plnění
povinností a výkon zvláštních práv správce nebo
subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v
oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany
(ve vztahu ke zvláštní kategorii osobních údajů)

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
písm b) zpracování je nezbytné pro účely plnění
_účastníci řízení
povinností a výkon zvláštních práv správce nebo
subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v
oblasti sociálního zabezpečení a sociální
ochrany(ve vztahu ke zvláštní kategorii osobních
údajů)

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)
Popisné údaje
_odsouzení za trestný čin aj.
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_zdravotní stav, genetický údaj, filosofické
a náboženské přesvědčení, sexuální život

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu,
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis;
OSVČ: jméno, příjmení, IČO, místo
podnikání, adresu pro doručování, podpis)
Popisné údaje
_odsouzení za trestný čin aj.
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_zdravotní stav, genetický údaj, filosofické
a náboženské přesvědčení, sexuální život

Kategorie příjemců

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
_orgány sociálně-právní
ochrany dětí
_orgány rozhodující o
odvolání a provádějící
přezkum rozhodnutí nebo
obnovu řízení
_Ministerstvo práce a
sociálních věcí
_veřejný ochránce práv
_orgány činné v trestném
řízení

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
_orgány sociálně-právní
ochrany dětí
_orgány rozhodující o
odvolání a provádějící
přezkum rozhodnutí nebo
obnovu řízení
_Ministerstvo práce a
sociálních věcí
_veřejný ochránce práv
_orgány činné v trestném
řízení

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

ne

až po dobu 30 let od 1.
ledna roku následujícího
_subjekty údajů
od data narození dítěte dle
_orgány sociálně-právní
zákona č. 359/1999 Sb. a
ochrany dětí
spisového a skartačního
plánu

ne

až po dobu 30 let od 1.
ledna roku následujícího
_subjekty údajů
od data narození dítěte dle
_orgány sociálně-právní
zákona č. 359/1999 Sb. a
ochrany dětí
spisového a skartačního
plánu

_účastníci řízení

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa zákona
ne
_orgány provádějící přezkum
bydliště
rozhodnutí nebo obnovu
další údaje obsažené ve správním spisu
řízení
_Ministerstvo práce a
sociálních věcí

_zaměstnanci
poskytovatelů sociálních
služeb
_účastníci řízení

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné
číslo
Popisné údaje
_bezúhonnost, vzdělání a odborná
způsobilost,

_účastníci řízení

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa dokumentace na základě
výjimečně
zákona
bydliště
_orgány provádějící přezkum
další údaje obsažené ve správním spisu
rozhodnutí nebo obnovu
řízení

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
ne
zákona
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí nebo obnovu
řízení

10 let

_subjekt údajů

10 let na zrušené
(ukončené) registrace

_kontrolované osoby
_úřady

10 let

_obecné úřady

21

p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_obecné úřady

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a při
splnění podmínky uvedené v
čl. 9 odst. 2 písm b) zpracování je nezbytné pro
účely plnění povinností a výkon zvláštních práv
správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního
práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a
sociální ochrany (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů)

_klienti

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
bydliště
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_zdravotní stav
další údaje obsažené ve správním spisu a
v informačním systému

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
_Ministerstvo práce a
sociálních věcí

10 let

_občané
_úřady

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_zaměstnanci
poskytovatelů sociálních
služeb
_zástupci obcí a kraje

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul
Kontaktní údaje
_e-mail, telefon

_poskytovatele sociálních
služeb,
_obce,
ne
_veřejnost (katalog ssl)
_DERS s.r.o.,IČO 25924362
(zpracovatel osobních údajů)

po dobu trvání
zaměstnaneckého poměru
u poskytovatele
SSL/obce/kraje

_poskytovatelé sociálních
služeb
_obce
_kraj

_čl. 6 odst.1 písm.c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_zaměstnanci
poskytovatelů sociálních
služeb
_zástupci obcí a kraje

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum narození,
bydliště
Kontaktní údaje
_email

_poskytovatelé sociálních
služeb
_obce

ne

po dobu zaměstnaneckého
poměru u poskytovatele
sociálních služeb, obce,
kraje

_poskytovatelé sociálních
služeb,
_obce,
_kraj

_nejsou

ne

5 let

_subjekt údajů

_nejsou

ne

5 let

_subjekt údajů
_vlastní

Realizace činností sociální práce

99.

Evidence zástupců poskytovatelů sociálních
služeb pro účely přístupů do aplikace
KISSoS (Krajský informační systém
_§ 95 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách
sociálních služeb) a prezentace služeb v
Katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji

Hodnocení žádostí o finanční podporu z
100.
dotace MPSV

_§ 101a) z.č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Konkurzní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkových
101. organizací vykonávajících činnost školy
nebo školského zařízení zřizovaných
krajem

_§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
_zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně
některých zákonů
_vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_účastníci konkurzů

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum narození,
místo trvalého pobytu
Popisné údaje
_odborná kvalifikace pro přímou
pedagogickou činnost, předchozí praxe,
zdravotní způsobilost a bezúhonnost

_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
_zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
_zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_ředitelé příspěvkových
organizací

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum narození,
místo trvalého pobytu

Zabezpečení součinnosti s KŘ na zajištění
pracovně-právních a obdobných vztahů u
ředitelů příspěvkových organizací ZK v
oblasti školství

Aktualizováno 10.08.2020

Zdroje osobních údajů

10 let

98.

102.

Kategorie příjemců

_účastníci řízení

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Kategorie osobních údajů

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa dokumentace na základě
výjimečně
zákona
bydliště
_orgány provádějící přezkum
další údaje obsažené ve správním spisu
rozhodnutí nebo obnovu
řízení

Rozhodování o řádných a mimořádných
opravných prostředcích proti rozhodnutí
obecních úřadů obcí s rozšířenou
_zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
působností ve věci úhrad za sociální služby _zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
poskytované nezaopatřenému dítěti s
nařízenou ústavní výchovou

97.

Kategorie subjektů údajů

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

výjimečně

22

p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_předsedové komisí

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
písm. g) zpracování je nezbytné z důvodu
významného veřejného zájmu na základě práva
Unie nebo členského státu, které je přiměřené
sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na
ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní
záruky pro ochranu základních práv a zájmů
subjektu údajů (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů)

_účastníci řízení
_účastníci přezkoumání

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu, adresa pro doručování
účastníka řízení
Studijní údaje
_výsledky vzdělávání žáka/studenta
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_speciální vzdělávací potřeby

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
písm g) zpracování je nezbytné z důvodu
významného veřejného zájmu na základě práva
Unie nebo členského státu, které je přiměřené
sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na
ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní
záruky pro ochranu základních práv a zájmů
subjektu údajů (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů)

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné
a maturitní zkoušky a absolutoria
_zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Stanovení způsobu vzdělávání žáků s
105. hlubokým mentálním postižením (správní
řízení)

106.

Uznání zahraničního vzdělání podle § 108
zákona č. 561/2004 Sb.

Souhlas zřizovatele s pokračováním v
základním vzdělávání do konce školního
107.
roku, v němž žák dosáhne dvacátého
šestého roku věku

Aktualizováno 10.08.2020

_§ 42 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

_§ 108 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

_§ 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Kategorie osobních údajů

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum narození,
místo trvalého pobytu
Popisné údaje
_dosažené vzdělání, délka pedagogické
praxe

Jmenování a odvolání předsedů zkušebních
103. komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní
_zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
zkoušky a absolutoria

104.

Kategorie subjektů údajů

Kategorie příjemců

_nejsou

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

ne

Zdroje osobních údajů

5 let

_příspěvkové organizace,
_školské právnické osoby,
_obchodní společnosti
(soukromé školy)

_účastníci řízení
_Česká školní inspekce

ne

5 let

_subjekt údajů
_příspěvkové organizace
_školské právnické osoby
_obchodní společnosti
(soukromé školy)
_ROB

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu, adresa pro doručování
účastníka řízení i zástupce účastníka
_účastníci řízení
řízení
_zástupci účastníka řízení
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_doporučení školského poradenského
zařízení, lékařská zpráva - zdravotní stav
žáka + speciální vzdělávací potřeby

_účastníci řízení

ne

10 let

_subjekt údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, datum narození,
místo trvalého pobytu, adresa pro
doručování účastníka řízení i zástupce
_účastníci řízení
účastníka řízení, datová schránka
_zástupci účastníka řízení
Popisné údaje
_doklad o dosaženém vzdělání a údaje o
výsledcích vzdělávání žadatele;
nedoložení dokladů o vzdělání u azylanta

_účastníci řízení
_MŠMT

ne

50 let

_subjekt údajů
_ROB

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_žadatelé - žáci

_nejsou

ne

5 let

_subjekt údajů
_ROB

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození

23

p.č.

Účel zpracování

Vedení školského rejstříku - vydávání
108. prvoinstančních rozhodnutí ve správním
řízení

Právní titul pro zpracování - legislativa

_§ 141 a následující zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Rozhodování o odvolání ve správním řízení _§ 183 odst. 4 + § 165 odst. 2 zákon č. 561/2004 Sb., školský
109.
dle zákona č. 561/2004 Sb.
zákon

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

_zřizovatel - fyzická osoba
_osoby vykonávající
činnost statutárního
orgánu zřizovatelů právnických osob
_ředitelé škol a školských
zařízení
_osoby, které jsou
statutárním orgánem
právnické osoby, která
vykonává činnost školy
nebo školského zařízení

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu, státní příslušnost
zřizovatele (fyzická osoba)
_jméno, příjmení osoby vykonávající
činnost statutárního orgánu zřizovatelů _účastníci řízení
právnických osob
_Ministerstvo školství,
_jméno, příjmení, datum narození ředitelů
mládeže a tělovýchovy
škol a ředitelů školských zařízení
_jméno, příjmení, místo trvalého pobytu,
datum narození osoby nebo osob, které
jsou statutárním orgánem právnické
osoby, která vykonává činnost školy nebo
školského zařízení

_účastníci řízení

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu, adresa pro doručování
účastníka řízení, datová schránka
Studijní údaje
_výsledky vzdělávání žáka

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

10 let

_příspěvkové organizace ZK
_školské právnické osoby
_obchodní společnosti
(soukromé školy)
_zapsaný spolek (obecně
prospěšná společnost)
_ROS

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
ne
dokumentace na základě
zákona
_orgány provádějící přezkum
rozhodnutí

5 let

_účastník řízení
_zákonný zástupce účastníka
řízení
_ROB

ne

_vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo _členové komisí
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení

_předseda předmětové
komise

ne

po dobu platnosti
jmenovacího dekretu

_členové komisí

111. Pověření organizátorů soutěží MŠMT

_vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo _statutární zástupci PO
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, zástupce organizace

_pověřené školy a školská
zařízení organizováním
soutěží

ne

5 let

_věstník MŠMT ČR

112. Vydej zápisových lístků uchazečům na SŠ

_§ 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_uchazeči

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum a místo narození, _nejsou
adresa místa trvalého pobytu

ne

2 roky

_subjekt údajů

_zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_osoby vykonávající
činnost statutárního
orgánu zřizovatelů
(jednatel) - právnických
osob
_osoby, které jsou
statutárním orgánem
právnické osoby, která
vykonává činnost školy
nebo školského zařízení

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení osoby vykonávající
činnost statutárního orgánu zřizovatelů
(jednatel) - právnických osob
_jméno, příjmení, osob, které jsou
statutárním orgánem právnické osoby,
která vykonává činnost školy nebo
školského zařízení

5 let

_obchodní společnosti
(soukromé školy)
_zapsaný spolek (obecně
prospěšná společnost)
_školská právnická osoba

110.

Jmenování členů předmětových komisí
soutěží vyhlašovaných MŠMT

Smlouvy o poskytování dotací soukromým
113. školám, předškolním a školským zařízením
dle zákona č. 306/1999 Sb.

Aktualizováno 10.08.2020

_nejsou

ne

24

p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Smlouvy se soukromými školami o
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
114. poskytnutí účelové neinvestiční dotace v
_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
rámci podpory řemesel v odborném školství

115. Akreditace vzdělávacího programu

116.

_zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně
Zajištění vzdělávacích akcí pro pedagogické
některých zákonů
pracovníky

117. Jmenování členů školských rad

118.

_zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně
některých zákonů

Přezkoumání výsledků hodnocení žáka komisionální přezkoušení

Aktualizováno 10.08.2020

_§ 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

_§ 52, § 69, § 91 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
_§ 22 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
_statutární zástupci a
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů kontaktní osoby soukromé
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro školy
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení osoby vykonávající
činnost statutárního orgánu zřizovatelů
(jednatel) - právnických osob
_jméno, příjmení, osob, které jsou
statutárním orgánem právnické osoby,
která vykonává činnost školy nebo
školského zařízení

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

ne

5 let

_obchodní společnosti
(soukromé školy)
_obecně prospěšné
společnosti
_ROS

_žadatelé, lektoři
vzdělávacího programu

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul, sídlo, IČO
Popisné údaje
_údaj a doklad o dosaženém vzdělání,
konkrétní obor studia, včetně toho, zda se
_MŠMT ČR
jedná kromě odborné i o pedagogickou
kvalifikaci, údaj a doklad o dalším
vzdělání, průběh předchozího zaměstnání,
průběh a délka praxe v oboru
Údaje o aktivitách subjektu
_ publikační činnost

Ne

31. 12. 2033 - lhůta pro
uchování dokumetů v
rámci projektu IKAP

_subjekt údajů
_vlastní
_občan (lektor)

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_účastníci vzdělávacích
akcí

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, titul pracovníka, datum a
místo narození, adresa trvalého bydliště
_název zaměstnavatele, IČO, DIČ,
_vzdělávací instituce
fakturační adresa, jméno
Ekonomické údaje
_bankovní spojení

ne

5 let

_elektronická podoba: PIS

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_členové školských rad
_zřizovatel

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, adresa místa trvalého
pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro
doručování

_krajský úřad,
_příspěvkové organizace

ne

5 let

_subjekt údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_žák
_zákonný zástupce
nezletilého žáka

Adresné a identifikační údaje
_jméno, příjmení, adresa místa trvalého
pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro
doručování

_zkušební komise
_inspektor České školní
inspekce

ne

5 let

_subjekt údajů

_nejsou

25

p.č.

Účel zpracování

Rozhodování v odvolacím řízení proti
rozhodnutí ředitelů dětských domovů,
119.
dětských domovů se školou a výchovných
ústavů

120.

121.

Rozhodování v odvolacím řízení proti
rozhodnutím obcí s rozšířenou působností
týkajících se přestupků na úseku školství a
výchovy mládeže

Pořizování zásad územního rozvoje,
územních studií

122. Vedení seznamu oprávněných investorů

Aktualizováno 10.08.2020

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a a při splnění
podmínky uvedené v
čl. 9 odst. 2 písm g) zpracování je nezbytné z
_zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
důvodu významného veřejného zájmu na základě
výchovy ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (§ 36
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené
odst. 2)
sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na
ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní
záruky pro ochranu základních práv a zájmů
subjektu údajů (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů)

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

_ředitelé škol a školských
zařízen,
_zástupci ředitelů škol a
školských zařízení
_další osoby vykonávající
činnost statutárních
orgánu právnické osoby
_jejich zástupci
_dítě
_zletilá nezaopatřená
osoba
_zákonný zástupce dítěte

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
_krajský úřad,
Ekonomické údaje
_ředitel dotyčného zařízení
_příjmy žáka
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_zdravotní stav

ne

5 let

subjekt údajů

_účastník řízení
_osoby podávající
vysvětlení
_svědci

Adresní a identifikační údaje
_jméno a příjmení, titul, datum narození,
místo trvalého bydliště, doručovací
adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa
Popisné údaje
_údaje o řešeném přestupku
_veřejná kontrola
Studijní údaje
_třída, název školy, údaje vztahující se ke
vzdělávání
Nepovinné kontaktní údaje
_telefonní číslo a e-mailová adresa
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_zdravotní stav

ne

5 let

do 5000

_zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
_zákon č. 500/2000 Sb., správní řád

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_účastníci
_obce, dotčené orgány
_kontaktní osoby
_zpracovatel dokumentu

Adresní a identifikační údaje
_FO - jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, podpis
(v podání souvisejícím s podnikatelskou
činností FO jméno a příjmení, popř.
_každý (u připomínek)
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo
_obce (u námitek)
druh podnikání vztahující se k této osobě
_zástupce veřejnosti, je-li
nebo jí provozovanému druhu podnikání,
fyzickou osobou (u námitek)
IČO a adresu zapsanou v obchodním
_Ministerstvo pro místní
rejstříku nebo jiné zákonem upravené
rozvoj
evidenci jako místo podnikání, popř. jinou
_soudy, orgány činné
adresu pro doručování)
v trestním řízení
_PO, obce, dotčené orgány - jméno,
příjmení, podpis, kontaktní osoby
Pracovní údaje
_pracovní zařazení
Kontaktní údaje
email, telefon

Slovenská
republika

10 let po pozbytí platnosti
ZÚR, ÚS

_subjekt údajů

_zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_žadatelé - vlastník,
správce nebo
provozovatel veřejné
dopravní nebo technické
infrastruktury

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, podpis, kontaktní osoby
Pracovní údaje
_veřejnost
_pracovní zařazení
Kontaktní údaje
_email, telefon

ne

10 let

_subjekt údajů

_ zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 182a odst. 1 písm. a)

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)
a při splnění podmínky uvedení v čl. 9 odst. 2 písm
g) zpracování je nezbytné z důvodu významného
veřejného zájmu na základě práva Unie nebo
členského státu, které je přiměřené sledovanému
cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a
poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu
základních práv a zájmů subjektu údajů (ve vztahu
ke zvláštní kategorii osobních údajů)

26

p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),
123. Evidence poskytovatelů údajů o území kraje _vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti

124.

125.

Vydávání závazných stanovisek (záměr na
území více ORP)

Přezkumné řízení u územních plánů,
závazných stanovisek

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

_zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Adresní a identifikační údaje
_FO - (jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa
pro doručování, podpis) souvisejícím s
podnikatelskou činností FO jméno a
příjmení, popř. dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
_poskytovatel údajů o
vztahující se k této osobě nebo jí
splnění právní povinnosti, která se na správce
území - kontaktní osoba
provozovanému druhu podnikání, IČO a
vztahuje
orgánu veřejné správy, jím
adresu zapsanou v obchodním rejstříku
_veřejnost
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
zřízené právnické osoby a
nebo jiné zákonem upravené evidenci jako
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
vlastníka dopravní a
místo podnikání, popř. jinou adresu pro
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
technické infrastruktury
doručování)
údaje)
_PO, orgán veřejné správy - (jméno,
příjmení, podpis) kontaktní osoby
Pracovní údaje
_pracovní zařazení
Nepovinné kontaktní údaje
_e-mail, telefonní číslo

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

ne

10 po uplynutí platnosti
poskytnutého údaje

_subjekt údajů

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_žadatelé,
_zpracovatel
čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo dokumentace
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresní a identifikační údaje
_FO - (jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, podpis)
(podání související s podnikatelskou
činností FO jméno a příjmení, popř.
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo
druh podnikání vztahující se k této osobě
nebo jí provozovanému druhu podnikání,
IČO a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání, popř. jinou
adresu pro doručování)
_PO - (jméno, příjmení, podpis) kontaktní
osoby
Pracovní údaje
_pracovní zařazení
Kontaktní údaje
_email, telefonní číslo

_žadatelé
_Ministerstvo pro místní
rozvoj
_soudy
_orgány činné v trestním
řízení

ne

7 let

_subjekt osobních údajů
_katastr nemovitostí

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro _účastníci řízení
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresní a identifikační údaje
_FO - (jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, podpis)
(podání související s podnikatelskou
činností FO jméno a příjmení, popř.
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo
druh podnikání vztahující se k této osobě
nebo jí provozovanému druhu podnikání,
IČO a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání, popř. jinou
adresu pro doručování)
_PO - (jméno, příjmení, podpis) kontaktní
osoby
Pracovní údaje
_pracovní zařazení
Nepovinné kontaktní údaje
_e-mail, telefonní číslo

_dotčené osoby (u ÚP)
_účastníci řízení (u ZS)
_Ministerstvo pro místní
rozvoj
_soudy
_orgány činné v trestním
řízení

ne

11 let

_subjekt údajů
_prvoinstanční správní orgán
_ROS, ROB
_katastr nemovitostí

27

p.č.

Účel zpracování

Správní řízení (prvoinstanční, odvolací,
přezkumné, obnova řízení, nové rozhodnutí)
126. na úseku územního rozhodování,
stavebního řádu včetně řízení o přestupcích,
dále na úseku vyvlastnění

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
_zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
_zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro _účastníci řízení
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_FO - (jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, podpis)
(podání související s podnikatelskou
činností FO jméno a příjmení, popř.
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo
druh podnikání vztahující se k této osobě
nebo jí provozovanému druhu podnikání,
IČO a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání, popř. jinou
adresu pro doručování)
_PO - (jméno, příjmení, podpis) kontaktní
osoby
Pracovní údaje
_pracovní zařazení
Kontaktní údaje
_email, telefonní číslo

Kategorie příjemců

_účastníci řízení
_Ministerstvo pro místní
rozvoj
_soudy
_orgány činné v trestním
řízení

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

10 let od ukončení
životnosti stavby

_prvoinstanční správní orgán,
_ROS, ROB, RUIAN
_katastr nemovitostí

Registrace a správa
uživatelských účtů k aplikaci- portálu JÚAP
127. ZK, sloužícího k tvorbě a údržbě územně
analytických podkladů pro správní území
ORP ZK

Adresní a identifikační údaje
_podání související s podnikatelskou
činností FO jméno a příjmení, popř.
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo
_pracovníci obecních
druh podnikání vztahující se k této osobě
úřadů
nebo jí provozovanému druhu podnikání,
čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro
_pracovníci stavebních
IČO a adresu zapsanou v obchodním
účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
úřadů
_registrovaní uživatelé JÚAP
rejstříku nebo jiné zákonem upravené
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
ne
_projektanti územních
ZK
evidenci jako místo podnikání, popř. jinou
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
plánů
_GEOVAP, spol. s r.o.
adresu
pro
doručování
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
_zaměstnanci firem, které
_PO - jméno, příjmení, podpis, kontaktní
pokud je subjektem údajů dítě
se zabývají územním
osoby
plánováním
Pracovní údaje
_pracovní zařazení
Kontaktní údaje
_email, telefonní číslo

po dobu registrace v
aplikaci JÚAP ZK

_subjekt osobních údajů

Zajištění činnosti na úseku pohřebnictví,
128. vedení řízení o přestupcích na úseku
pohřebnictví

_pracovníci obce
(provozovatel veřejného
pohřebiště) nebo jiné
právnické osoby nebo
podnikající fyzická osoba
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro (správce)
splnění právní povinnosti, která se na správce
_ registrovaná církev nebo
vztahuje
náboženská společnost
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro (provozovatel neveřejného
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pohřebiště)
_poskytovatelé
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
zdravotních a sociálních
údaje)
služeb
_pohřební služba
_účastnici řízení
_pracovníci obecních
úřadů

_subjekt údajů
5 let po zrušení pohřebiště _katastr nemovitostí
_ROS, ROB, RUIAN

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů,
_zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich

Adresní a identifikační údaje
_související s podnikatelskou činností FO
jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující
osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí
provozovanému druhu podnikání, IČO a
adresu zapsanou v obchodním rejstříku
nebo jiné zákonem upravené evidenci jako
místo podnikání, popř. jinou adresu pro
doručování
_PO - jméno, příjmení, podpis, kontaktní
osoby
Pracovní údaje
_pracovní zařazení
Nepovinné kontaktní údaje
_e-mail, telefonní číslo

ne

_provozovatelé a správci
_poskytovatelé zdravotních a
sociálních služeb
_pohřební služby
_účastnici řízení
ne
_obecní úřad
_Ministerstvo pro místní
rozvoj
_soudy
_orgány činné v trestním
řízení

28

p.č.

Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Správní žaloby podávané dle zákona
č.150/2002 Sb., evidence soudních řízení za _zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
129. účelem uplatnění práv o náhrady škody,
_zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
vymáhání pohledávek, nákladů řízení dle
_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
§17 zákona č. 129/2000 Sb.

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje,
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro _účastníci řízení
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
čl. 9 odst. 2 písm. h) zpracování je nezbytné pro
účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro
_zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance,
Prvoinstanční rozhodování ve správním
poskytování
lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo
řízení ve věci přestupku nebo uložení
_zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb
nápravných opatření dle zákona o
_zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
130.
zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie
zdravotních službách, zákona o specifických _zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
nebo členského státu nebo podle smlouvy se
zdravotních službách, zákona o návykových _zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek
látkách, kontrolního řádu
nich
a záruk uvedených v odstavci 4, kdy členské státy
_zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
mohou zachovat nebo zavést další podmínky,
včetně omezení, pokud jde o zpracování
genetických údajů, biometrických údajů či údajů o
zdravotním stavu (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů)

131. Přezkoumávání lékařských posudků

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 373 /2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Kategorie subjektů údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
písm. h) zpracování je nezbytné pro účely
preventivního nebo pracovního lékařství, pro
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance,
lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo
sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb
zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie
nebo členského státu nebo podle smlouvy se
zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek
a záruk uvedených v odstavci 4, kdy členské státy
mohou zachovat nebo zavést další podmínky,
včetně omezení, pokud jde o zpracování
genetických údajů, biometrických údajů či údajů o
zdravotním stavu (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů)

_účastník řízení;
_osoby oprávněné jednat
jménem účastníka řízení;
_svědci
_osoby podávající
vysvětlení
_osoby, jmiž byla
poskytnuta zdravotní
služba účastníkem řízení
_osoby, jejichž jednání je
přičitatelné účastníku
řízení

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_ FO - jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, IČO,
DIČ, informace o zápisu v ŽL, OR či jiném
rejstříku, podpis (podání související s
podnikatelskou činností FO jméno a
příjmení, popř. dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí
provozovanému druhu podnikání, IČO a
adresu zapsanou v obchodním rejstříku
nebo jiné zákonem upravené evidenci jako
místo podnikání, popř. jinou adresu pro
doručování)
_PO - jméno, příjmení, podpis kontaktní
osoby
Ekonomické údaje _bankovní spojení
Pracovní údaje _pracovní zařazení
Kontaktní údaje
_email, telefonní číslo

_účastníci řízení
_členové, zaměstnanci,
osoby s jiným vztahem dodavatelé
_osoby, které způsobily
škodu
žalobci
_soud

ne

5 let

_prvoinstanční správní orgán
_IS ZR

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého bydliště, číslo osobního dokladu
účastníka řízení, osoby oprávněné jednat
jménem účastníka řízení, svědka, osoby
podávající vysvětlení
Pracovní údaje
Popisné údaje
Údaje o jiné osobě
_o třetí osobě;
_adresní a identifikační údaje, pracovní a
popisné údaje osob, jejichž jednání je
přičitatelné účastníku řízení
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_údaje ze zdravotnické nebo jiné
dokumentace fyzických osob, jimž byla
účastníkem řízení poskytnuta zdravotní
služba včetně citlivých údajů

_účastníci řízení
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
_orgány rozhodující o
odvolání a provádějící
přezkum rozhodnutí nebo
obnovu řízení

ne

10 let

_subjekt údajů,
_právnické osoby,
_vlastní - kontrolní činnost,
_ROS,ROB

5 let

_subjekt údajů
_poskytovatel zdravotních
služeb
_zamestnavatel

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
bydliště, sídlo, osoby, které uplatněním
posudku vznikají práva nebo povinnosti;
Pracovní údaje
_údaje obsažené ve zdravotnické
dokumentaci
Popisné údaje
_posuzovaná osoba;
__údaje obsažené ve zdravotnické
osoby, kterým uplatněním
dokumentaci
posudku vznkají práva a
Údaje o jiné osobě
povinnosti
__údaje obsažené ve zdravotnické
dokumentaci
Nepovinné kontaktní údaje
_telefonní číslo, e-mail, posuzované osoby
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_údaje obsažené ve zdravotnické
dokumentaci posuzované osoby včetně
údajů citlivých

_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona,
_soudní znalci a odborně
ne
způsobilé osoby
zpracovávající stanovisko na
základě žádosti správního
orgánu

29

p.č.

Účel zpracování

Rozhodování ve věci udělení, změny a
132. odjemutí oprávnění k poskytování
zdravotních služeb

Zajištění (převzetí, předání, archivace)
zdravotnické dokumentace po zaniklých
133.
(zrušených) poskytovatelích zdravotních
služeb

Aktualizováno 10.08.2020

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
_zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich vztahuje
poskytování
čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_§ 57 zák. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování
_vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Kategorie subjektů údajů

_účastníci řízení
_osoby oprávněné jednat
jménem účastníka řízení
_zaměstnanci účastníka
řízení

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
písm. h) zpracování je nezbytné pro účely
preventivního nebo pracovního lékařství, pro
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance,
lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo
sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb
_pacienti
zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie
nebo členského státu nebo podle smlouvy se
zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek
a záruk uvedených v odstavci 4, kdy členské státy
mohou zachovat nebo zavést další podmínky,
včetně omezení, pokud jde o zpracování
genetických údajů, biometrických údajů či údajů o
zdravotním stavu (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů)

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození a
adresa místa trvalého či hlášeného
pobytu, číslo identifikačního dokladu,
žadatele
_jméno, příjmení, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu, číslo identifikačního
dokladu odborného zástupce a členů
statutárního orgánu právnické osoby
_jméno, příjmení zaměstnanců žadatele
Popisné údaje
_kvalifikační údaje odborného zástupce a
zaměstnanců žadatele
Pracovní údaje
_odborného zástupce
Kontaktní údaje
_telefonní
číslo, e-mail, žadatele

_účastníci řízení
_osoby oprávněné nahlížet
do spisu
_subjekty dle zákona č.
372/2011 Sb. v rozsahu
údajů uvedených v
rozhodnutí, orgány
rozhodující o odvolání
NRPZS

ne

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození,
pacienta
V případě pořizování kopií a výpisů:
Pracovní údaje
_údaje obsažené ve zdravotnické
dokumentaci
Popisné údaje
__údaje obsažené ve zdravotnické
dokumentaci
Údaje o jiné osobě
__údaje obsažené ve zdravotnické
dokumentaci
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_údaje o zdravotním stavu

_pacienti
_poskytovatel zdravotních
služeb,
_osoby dle § 64 odst. 1
zákona o zdravotních
službách

ne

50 let

5 až 100 let dle
specifických podmínek
stanovených ve vyhlášce
98/2010 Sb.

Zdroje osobních údajů

_účastník řízení

_poskytovatelé zdravotních
služeb

30

p.č.

134.

Účel zpracování

Vyřizování stížností na poskytování
zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb.

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování

Výběrová řízení před uzavřením smlouvy se
135. zdravotními pojišťovnami dle zákona č.
_zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
48/1997 Sb.

Vedení správních řízení v prvním a druhém
136. stupni podle zvláštních zákonů platných na
úseku ochrany životního prostředí

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
_zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon)
_zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích)
_zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších
zákonů
_zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
a při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2
písm. h) zpracování je nezbytné pro účely
preventivního nebo pracovního lékařství, pro
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance,
lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo
sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb
zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie
nebo členského státu nebo podle smlouvy se
zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek
a záruk uvedených v odstavci 4, kdy členské státy
mohou zachovat nebo zavést další podmínky,
včetně omezení, pokud jde o zpracování
genetických údajů, biometrických údajů či údajů o
zdravotním stavu (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů)

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_obsažené ve zdravotnické dokumentaci
osoby, které byla poskytnuta zdravotní
péče
Pracovní údaje
_obsažené ve zdravotnické dokumentaci
osoby, které byla poskytnuta zdravotní
péče
_osoba, které byla
Popisné údaje
poskytnuta zdravotní
_obsažené ve zdravotnické dokumentaci
péče;
osoby, které byla poskytnuta zdravotní
_osoba podávající stížnost péče
Údaje o jiné osobě
_jméno a příjmení, datum narození a
adresa místa pobytu osoby podávající
stížnost
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_obsažené ve zdravotnické dokumentaci
osoby, které byla poskytnuta zdravotní
péče

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

_stěžovatel
_nezávislý odborník
_soudní znalec
_člen nezávislé odborné
komise

ne

ne

_ čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_navrhovatel,
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro _nositel odborné
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo způsobilosti
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, datum narození a
adresa místa pobytu, životopis, doklady o
vzdělání navrhovatele nebo nositele
odborné způsobilosti
Kontaktní údaje
_
telefon, e-mail navrhovatele nebo nositele
odborné způsobilosti

_navrhovatel
_zdravotní pojišťovny
_zástupci profesních
sdružení
_zástupce odborné
společnosti

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro _účastníci řízení
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

Adresné a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu, (FO: jméno,
přijmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, připadně jinou adresu pro
doručování, podpis; OSVČ: jméno,
příjmení, IČO, místo podnikání, adresu pro
doručování, podpis)
Popisné údaje
_doklady o dosaženém vzdělání (maturitní
vysvědčení, vysokoškolské diplomy)
Kontaktní údaje
_telefon, email

_účastníci řízení
_dotčené organy
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
zákona
_orgány provádějící přezkum
ne
rozhodnutí a rozhodující o
odvolání
MŽP, MZe
_orgány činné v trestním
řízení
_soudy
_veřejný ochránce práv

5 let

Zdroje osobních údajů

_subjekt údajů
_poskytovatelé zdravotních
služeb

5 let

_navrhovatel - subjekt údajů

10 a 20 let

_písemná (i elektronická)
podání oznamovatelů,
účastníků řízení a orgánů
veřejné správy,
_IS ZR

31

p.č.

Účel zpracování

137. Posuzování vlivů na životní prostředí

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
_zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Koordinovaná závazná stanoviska, závazná
stanoviska, vyjádření a souhlasy podle
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
138.
zákonů platných na úseku životního
_zvláštní zákony
prostředí

Aktualizováno 10.08.2020

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

_oznamovatel a jeho
zástupci
_zpracovatelé oznámení,
dokumentace a posudku
_vyjádření veřejnosti,
dotčené veřejnosti,
dotčených orgánů a
dotčených územních
samosprávných celků

Adresné a identifikační údaje
(FO: jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, případně jiná
adresa pro doručování, podpis; OSVČ:
jméno, příjmení, IČO, místo podnikání,
adresu pro doručování, podpis)
Kontaktní údaje
(telefonní číslo, e-mail)
Popisné údaje
(např. vzdělání, odborná kvalifikace,
znalosti a dovednosti, počet dětí,
předchozí zaměstnání, členství v

_oznamovatel a jeho
zástupci
_zpracovatel dokumentace a
posudku
_veřejnost prostřednictvím IS
EIA MŽP ČR a úřední desky
ne
ZK
_MŽP, MZe
_orgány činné v trestním
řízení
_soudy
_veřejný ochránce práv

_účastníci řízení

Adresné a identifikační údaje
_FO - jméno, přijmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, připadně jinou
adresu pro doručování, podpis
_PO - název, sídlo, IČO a dále jméno,
příjmení, datum narození, trvalý pobyt,
případně adresa pro doručování
odpovědného zástupce, podpis

_účastníci jednotlivých
správních řízení a jejich
zástupci
_MŽP, MZe
_orgány činné v trestním
řízení
_soudy
_veřejný ochránce práv

ne

Zdroje osobních údajů

5 - 10 let

_písemná podání
oznamovatelů a jejich
zástupců
_vyjádření veřejnosti, dotčené
veřejnosti, dotčených orgánů
a dotčených územních
samosprávných celků

5 -15 let

_písemná podání
oznamovatelů, účastníků
řízení a orgánů veřejné
správy
_IS ZR
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Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Poskytování dotací ze státního rozpočtu dle
zákona č. 289/1995 Sb. a z rozpočtu kraje
_zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon
139. dle zákona č. 250/2000 Sb. pro vybrané
_zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
činnosti lesnického a mysliveckého
rozpočtů
hospodaření a včelařství

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů,
_čl. 6 odst. 1
písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt, případně adresa
pro doručování
Ekonomické údaje
_číslo účtu banky

MŽP, MZe
veřejný ochránce práv

ne

10 let

_žadatelé o registraci
exemplářů CITES,
případně o výjimku z
obchodních činností

Adresní a identifikační údaje
_u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt, případně adresa
pro doručování

_účastníci jednotlivých
správních řízení a jejich
zástupci
_Ministerstvo životního
prostředí
_Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR
_orgány činné v trestním
řízení,
_soudy

ne

po dobu existence (života)
_subjekt údajů
registrovaného jedince
_IS ZR
chráněného druhu

_orgány vyřizující náhradu
škod - ORP, AOPK ČR,
_veterináři
_Ministerstvo financí

ne

10 let

_subjekt údajů
_IS ZR

ne

po dobu výkonu funkce

_subjekt údajů
_IS ZR

na dobu neurčitou

_subjekt údajů
_IS ZR

_žadatelé o dotace

_subjekt údajů,
_IS ZR

CITES - registrace exemplářů CITES a
140. udělení výjimky ze zákazů obchodních
činností s exempláři CITES

_zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy

Náhrady škod způsobené vybranými druhy
141. zvláště chráněných živočichů dle zákona č.
115/2000 Sb.

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
_zákon č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými
splnění právní povinnosti, která se na správce
chráněnými živočichy
vztahuje

_žadatelé

Adresní a identifikační údaje
_u fyzické osoby - jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt, případně adresa
pro doručování

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_uchazeči

Adresní a identifikační údaje
_u fyzické osoby - jméno, příjmení, datum
_orgány ustavující stráž
narození, trvalý pobyt, případně adresa
pro doručování

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_vlastníci pozemků

Adresní a identifikační údaje
_u fyzických osob - jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt, případně adresa
pro doručování
_ u právnických osob - název, sídlo, IČO,
jméno, příjmení, datum narození, trvalý
pobyt, případně adresa pro doručování
odpovědného zástupce

Ustanovování rybářských hospodářů a jejich _zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
144.
zástupců podle zákona č. 99/2004 Sb.
_zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_žadatelé,
_osoby ustanovené,
_osoby odvolané

Adresní a identifikační údaje
_u fyzické osoby - jméno, příjmení, datum _MZe
_veřejný ochránce práv
narození, trvalý pobyt, případně adresa
pro doručování

ne

po dobu výkonu funkce

_subjekt údajů
_IS ZR

EVI - Evidence druhů odpadů a jejich
145. množství produkovaných / převzetých na
území ZK

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_původci odpadů,
_provozovatelé zařízení
ke sběru, výkupu,
využívání nebo
odstraňování odpadů

Adresní a identifikační údaje
_u fyzické osoby podnikající - jméno,
příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání,
IČO

ne

na dobu neurčitou

_subjekt údajů

142.

Ustanovení strážců přírody podle § 81
zákona č. 114/1992 Sb.

Vyhlašování a rušení zvláště chráněných
143. území a jejích ochranných pásem, zajištění
smluvní ochrany, stanoviska NATURA

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

_zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

_zákon č. 185/2001 o odpadech

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_fyzické a právnické osoby,
Ministerstvo životního
prostředí,
_Agentura ochrany přírody a ne
krajiny ČR,
_obce
_DOSS

_MŽP
_obce
_kraje
_ČIŽP
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Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

_účastníci řízení

ne

po dobu provozování
zařízení

_subjekt údajů,
_RES

_účastníci řízení

Adresní a identifikační údaje
_u fyzické osoby podnikající: jméno,
příjmení, IČO

_MŽP
_ČHMÚ
_ČIŽP
_Celní správa

ne

na dobu neurčitou

_subjekty údajů,
_RES

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu,
sídlo FO, korespondenční adresa, DIČ,
_MZe
datum narození, podpis
Kontaktní údaje
_telefon, email

ne

na dobu neurčitou

_subjekt údajů

_žadatelé

Adresní a identifikační údaje
_u fyzické osoby podnikající - jméno,
příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání,
IČO
Popisné údaje
_číslo LV, parc. č.

ne

ne

_subjekt údajů

ne

10 let

_subjekt údajů
_IS ZR

_žadatel
_základní registry

Ovzdusi SQL - evidence platebních výměrů
147.
o výši poplatků za znečišťování ovzduší

_zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

§ 19 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon)

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro _účastníci řízení
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_zákon České národní rady č. 62/1988, o geologických pracích

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

149.

Vyjádření k projektu geologických vrtných
prací hlubších než 30 m

_žadatel
_zástupce obec

Udělování licencí ke zpracování lesních
_zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon
150. hospodářských plánů a osnov podle § 26 ve
spojení s § 44 zákona č. 289/95 Sb.

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_osoby, kterým byly
uděleny licence

Adresní a identifikační údaje
_u fyzických osob - jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt, případně adresa
_MZe
pro doručování
_ u právnických osob - název, sídlo, IČO, _veřejný ochránce práv
jméno, příjmení, datum narození, trvalý
pobyt, případně adresa pro doručování
odpovědného zástupce

Poskytování informací dle zákona č.
151. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_žadatelé

Adresní a identifikační údaje
_ žadatel - titul, jméno, příjmení, adresa
trvalého bydliště, kontaktní adresa

_MŽP, MZe
_veřejný ochránce práv
_soudy

ne

10 let

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_zaměstnanci ZK
_stážisté
_členové zastupitelstva
ZK
_členové výborů
zastupitelstva ZK, komisí
rady ZK a zvláštních
orgánů ZK, kteří nejsou
členy zastupitelstva ZK

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení,
Pracovní údaje
_funkce

_jiné subjekty veřejné správy
na základě zvláštního
ne
právního předpisu

10 let

152. Výkon interního auditu

Aktualizováno 10.08.2020

_zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

_zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Zdroje osobních údajů

_kdokoliv - údaje se zasílají
systému ISOH a odtud do
webové aplikace "Registr
zařízení", kam může
nahlédnout kdokoliv

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Vodoprávní evidence vydaných rozhodnutí,
stanovisek

Kategorie příjemců

Adresní a identifikační údaje
_u fyzické osoby podnikající - jméno,
příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání,
IČO

ESPI - průběžné vedení evidence správních
řízení, evidence zařízení ke sběru, využívání _zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
146.
a odstraňování odpadů, přidělování
_zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech
identifikačního čísla zařízení

148.

Kategorie osobních údajů

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

_vlastní: PIS

34
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Účel zpracování

153. Výkon práv subjektů údajů

Právní titul pro zpracování - legislativa

_Nnařízení Evropského parlamentu a Rady EU) 2016/679 (GDPR)

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Kategorie subjektů údajů

_žadatel

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého bydliště, adresa pro
doručování
Kontaktní údaje
_telefonní číslo, e-mail, ID datové
schránky

Kategorie příjemců

_nejsou

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

ne

5 let

Zdroje osobních údajů

_subjekt údajů

_nepodpořené osoby,
evidované za účelem
proplacení výdajů
související s realizací
_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
Evidence a monitorování tzv.
projektů (např. pracovníci
_Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013,
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
nepodpořených osob zapojených do
podílející se na realizaci
_Nařízení EP a Rady (EU) č. 1299/2013,
_Nařízení EP údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
projektů ZK na základě smlouvy resp.
projektů jak Zlínského
154.
a Rady (EU) č. 1304/2013,
_zákon č.
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
přihlášky, kdy výdaje související s jejich
kraje, tak partnerů projektů
129/2000 Sb., o krajích
_zákon č. _čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
zapojením proplácí poskytovatel dotace (ZK
a dále fyzické osoby,
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
je příjemce podpory - dotace od
kterým je poskytována v
při výkonu veřejné moci
poskytovatele)
rámci realizace projektů
zpravidla určitá služba
např. školení na základě
přihlášky)

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, adresa, datum a
místo narození, rodné číslo, podpis
Kontaktní údaje
_telefonní číslo, e-mail
Ekonomické údaje
_číslo účtu
Popisné údaje
_zdravotní pojišťovna
Pracovní
údaje
_název
zaměstnavatele

_řídící orgány programů EU tj. orgány podílející se na
implementaci dotačních
programů (zpravidla
ministerstva MPSV, MŠMT,
ne
MMR ale i SFŽP)
_kontrolní orgány (Evropská
komise, Evropský účetní
dvůr, Auditní orgán, Platební
a certifikační orgán. aj.)

_monitorovací listy, tabulky
_uzavřené dohody/pracovní
smlouvy
_výpisy z bankovních účtů
_mzdové listy (případně jiné
dle platných pravidel
doklady k proplacení
poskytovatele dotace min. mzdy/odměny)
do 10-ti let, od ukončení
_prezenční listy – ZK a
implementace programu
případně partnerů projektů
_údaje získané přímo od
subjektů údajů, tak od jiných
zpracovatelů (partnerů
projektů či konečných
příjemců dotace)

Vedení databáze „kontaktů“ na základě
přihlášky do databáze v rámci projektů
155.
spolufinancovaných z EU a jiných zdrojů (ZK
je příjemcem dotace)

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, adresa,
Kontaktní údaje
_telefonní číslo, e-mail

_veřejnost,
_řídící orgány projektů resp.
kdokoliv, kdo přístoupí na
webový Portál Informační
platforma kariérového
poradenství

do doby aktivního
odhlášení z databáze
kontaktů, ze strany
evidované osoby

Aktualizováno 10.08.2020

čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

_nepodpořené osoby,
evidované za účelem
realizace projektu
_kariéroví poradci

ne

_subjekt údajů - písemná
přihláška do databáze
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Účel zpracování

Poskytování veřejné finanční podpory ZK
(dotací, návratných finančních výpomocí) sběr a vyhodnocení žádostí o poskytnutí
156. dotace resp. NFV, schvalování
poskytnutí/neposkytnutí dotace resp. NFV,
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace resp. NFV

Veřejnosprávní kontrola u žadatelů/příjemců
veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje,
157. nebo spolufinancované z vnějších zdrojů a
případné navazující kroky (podezření na
porušení rozpočtové kázně (výzva) apod.)

158.

Kontrola výkonu přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí

Aktualizováno 10.08.2020

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
_zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
_zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
_zvláštní zákony

_zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,
_zákon č. 255/20012 Sb., o kontrole
_zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

_zákon č. 128/2000 Sb, o obcích (hlava VII.)
_zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
_zvláštní zákony upravující jednotlivé úseky státní správy
(např.zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (ŽPZE), zákon č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči (KUL), zákon č. 254/2001 Sb. o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)(ŽPZE), zákon č.
183/2006 Sb., stavební zákon (ÚP), zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích (DOP), zákon č. 455/1991 Sb, o
živnostenském podnikání (PŽU), zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí (SOC), zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (SOC), zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (ZD),
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech (EKO) atd.)

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů _žadatelé o dotace
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
čl. 9 odst. 2 písm b) zpracování je nezbytné pro
účely plnění povinností a výkon zvláštních práv
správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního
práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a
sociální ochrany (ve vztahu ke zvláštní kategorii
osobních údajů SOC)

_fyzická osoba:
žadatel/příjemce veřejné
finanční podpory,
_u právnické osoby: osoby
oprávněné jednat jménem
žadatele/příjemce veřejné
finanční podpory
_kontaktní/pověřené
osoby
_osoby, v jejíž prospěch
bylo podle údajů v
katastru nemovitostí
omezeno vlastnické právo
územního samosprávného
celku
_zástupci povinné osoby

_osoby oprávněné jednat
jménem kontrolované
osoby (obce)
_povinné osoby
_účastníci řízení

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
adresa bydliště další údaje rozhodné pro
vyřízení příslušné události
_podpořených osob
_kontaktních/pověřených osob
Ekonomické údaje
_čísla bankovních účtů, informace o
vlastněných nemovitostech
_údaje z účetnictví

_MŽP, MZe
_veřejný ochránce práv
_ orgány způsobilé vykonávat
kontrolu
_pro účely zveřejnění ve
smyslu § 8b odst. 3 z.č.
106/1999 Sb. pouze v
rozsahu : jméno, příjmení,
ne
rok narození, obec, kde má
příjemce dotace trvalý pobyt,
výše, účel a podmínky
poskytnutých veřejných
prostředků, kdy takové
osobní údaje budou
zpřístupněny všem osobám

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
adresa bydliště další údaje rozhodné pro
vyřízení příslušné události
Ekonomické údaje
_čísla bankovních účtů, informace o
vlastněných nemovitostech
_údaje z účetnictví

_oprávněné kontrolní orgány
_soudy
_ orgány podílející se na
implementaci operačních
programů
ne
_orgány činné v trestním
řízení
_jiné subjekty veřejné správy
na základě zvláštních
právních předpisů

Adresní a identifikační údaje
_viz § 37, odst. 2 spr. řádu, jméno,
přijmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, připadně jinou adresu pro
doručování, podpis a případně další údaje
obsažené ve správním spise
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_zdravotní stav, genetický údaj, filosofické
a náboženské přesvědčení, sexuální život
(u kontrol odboru SOC)

_kontrolované osoby
_další osoby zúčastněné na
kontrole
_účastníci jednotlivých
správních řízení a jejich
zástupci
_osoby oprávněné
nahlédnout do spisové
dokumentace na základě
ne
zákona
_orgány rozhodující o
odvolání a provádějící
přezkum rozhodnutí nebo
obnovu řízení
_obecní úřady
_úřady práce
_příslušná ministerstva (npř.

Zdroje osobních údajů

10 let (ZK), 20 let (ZK a
EU)

_subjekt údajů
_ISZR

10 let (ZK); u finanční
podpory z vnějších zdrojů
dle podmínek dotačního
programu

_žádost o dotaci vč. příloh
_formulář Vyúčtování dotace
_spisy klientů poskytovatelů
služeb,
_účetní doklady
_katastr nemovitostí
_ROS
_veřejné rejstříky

5 let,
10let (EKO)

_kontrolované osoby
_povinná osoba
_třetí osoby
_vlastní
_katastr nemovitostí
_ROS
_veřejné rejstříky
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159.

Účel zpracování

Kontrola ostatních právnických a fyzických
osob podle zvláštních právních předpisů

160. Správní řízení v I. a II. stupni

Zajištění procesu udělování cen Zlínského
kraje včetně vyhlašování anket, nominací,
161. zpracování návrhů a jejich vyhodnocení,
pořádání soutěží, vyhlášení výsledků a
zveřejnění vítězů

162.

Evidence a vyřizování stížností a podnětů
občanů podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád a podle pravidel pro přijímání a
vyřizování stížností

Aktualizováno 10.08.2020

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

_ zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
_zvláštní zákony (např. zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií (KH), zákon č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci (ŽPZE), zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon (ŽPZE), zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (ŽPZE), zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech (ŽPZE), zákon č. 111/1994 o silniční
dopravě (DOP), zákon č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích (DOP), zákon č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel (DOP), zákon č. 526/1990 Sb., o cenách (PŽÚ),
zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy (PŽÚ), zákon č. 496/2012 Sb.,
zákon o audioviz (PŽÚ), zákon č. 46/200 Sb., tiskový zákon (PŽÚ),
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (SOC), zákon č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách (ZD), zákon č. 167/1999 Sb.,
o návykových látkách (ZD), zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, aj.)

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
čl. 9 odst. 2 písm b) zpracování je nezbytné pro
účely plnění povinností a výkon zvláštních práv
správce nebo subjektu údajů v oblasti prac. práva a
práva v oblasti soc. zabezpečení a soc. ochrany (ve
vztahu ke zvlášní kategorii osobních údajů u kontrol
odboru SOC)
čl. 9 odst. 2 písm. h) zpracování je nezbytné pro
účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance,
lékařské diagnostiky, poskytování zdrav. nebo soc.
péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdrav.
nebo soc. péče na základě práva Unie nebo
členského státu nebo podle smlouvy se
zdrav.pracovníkem a při splnění podmínek a záruk
uvedených v odstavci 4, kdy členské státy mohou
zachovat nebo zavést další podmínky, včetně
omezení, pokud jde o zpracování genetických
údajů, biometrických údajů či údajů o zdrav. stavu
(ve vztahu ke zvláštní kategorii osobních údajů)

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_zejména jméno, příjmení, datum
narození, adresa bydliště
Popisné údaje
Pracovní údaje
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_ze zdravotnické dokumentace třetích
osob (u kontrol odboru ZD)
_zdravotní stav, genetický údaj, filosofické
a náboženské přesvědčení, sexuální život
(u kontrol odboru SOC)

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

_osoby oprávněné nahlížet
do spisu
_subjekt, kterému je
postoupeno kontrolní zjištění ne
(stání zastupitelství, správní
orgány),
_osoby přizvané ke kontrole

Zdroje osobních údajů

5 let
10 let (SOC)

_kontrolované osoby,
_osoby oprávněné jednat
jménem kontrolované osoby,
_povinné osoby ve smyslu
zákona č. 255/2012 Sb.,
kontrolní řád

_zákon č.500/2004 Sb, správní řád
_zvláštní zákony

čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje
_účastníci řízení
čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci (pro nepovinné kontaktní
údaje)

_nadřízený orgán
_ účastníci řízení
_osoby oprávněné
Adresní a identifikační údaje
nahlédnout do spisové
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
dokumentace na základě
místo trvalého pobytu, adresa pro
zákona
doručování, podpis
_orgány provádějící přezkum ne
_FO opravněné k podnikání: jméno,
rozhodnutí a rozhodující o
příjmení, místo podnikaní, IČO, adresa pro
odvolání MŽP, MZe
doručování, podpis
Kontaktní
_orgány činné v trestním
údaje
_telefon, e-mail
řízení,
_soudy
_veřejný ochránce práv

5 - 50 let

_účastník řízení - žadatel,
_ROB,
_ISEO,
_oznamovatel,
_orgán veřejné správy,
_IS ZR

_zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (s využitím §14 odst. 1)

_čl. 6
odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro splnění
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci
a
při splnění podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2 písm
a) subjekt údajů udělil výslovný souhlas se
zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo
více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy
právo Unie nebo členského státu stanoví, že zákaz
uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů
zrušen (ve vztahu ke zvláštní kategorii osobních
údajů)
_čl. 6 odst. 1 písm. b)
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením
smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (na
základě podané přihlášky do soutěže)

_navrhovatelé
_předkladatelé,
_nominovaní
_kandidáti
_nositelé statků
_členové hodnotících
komisí
_navržení
_účastníci soutěže

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, státní občanství,
adresa bydliště, adresa pracoviště, datum
narození, podpisy
nominovaných/navrhovatelů
Popisné údaje
_fotografie, obrazové a zvukové záznamy
(pro zákonnost zpracování lze využít § 84
a násl. NOZ)
Pracovní údaje
_ zaměstnání, funkce
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_informace obsažené v životopise, ve
zdůvodnění nominace, v nominačních
formulářích zejména údaje o zdravotním
stavu (SOC, ZD)
Kontaktní údaje
_telefon,
email

_členové hodnotící komise,
_veřejnost (návštěvníci webu
ZK, sociální sítě, čtenáři
ne
tisku, almanachu, výroční
zprávy ZK, osoby účastnící
se vyhlášení)

_5 let (v případě evidence
ve spisové službě)
_navrhovatel - fyzická nebo
_neprodleně po ukončení
právnická osoba
a vyhlášení výsledků
soutěže

_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_podatel
_dotčené osoby

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu

_nadřízený orgán

5 let

_kontrolované osoby
_osoby oprávněné jednat
jménem kontrolované
osoby
_třetí osoby

ne

_subjekt údajů
_ROB
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Účel zpracování

Právní titul pro zpracování - legislativa

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

Rozhodování o odvoláních a stížnostech
žadatelů o informace na postup obcí a
_zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
163. orgánů obcí při vyřizování žádostí o
_zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
informace dle zákona o svobodném přístupu
k informacím

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Příprava podkladů a materiálů pro jednání
164. orgánů Zlínského kraje (RZK, ZZK) v
souladu se zákonem č. 129/2000 Sb.

_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

_čl. 6 odst. 1 písm. e) zpracování je nezbytné pro
_osoby dotčené
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
příslušnou věcí
při výkonu veřejné moci

Jednání směřující k uzavření smlouvy,
plnění ze smlouvy a její zveřejnění podle
165.
příslušného zákona na úřední desce, v
registru smluv, nebo na profilu zadavatele

_zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
_zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
_zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
_zákon č. 340/2015 o registru smluv
_zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
_106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

Vyřizování žádostí o informace podle
zákona o svobodném přístupu k informacím _zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
166.
v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb. vč. _zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
rozhodování o odmítnutí těchto žádostí

_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje

_žadatelé,
_dotčené osoby

167. Vyřizování pojistných událostí

_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
při splnění podmínky uvedené v
_fyzické osoby dotčené
pojistnou událostí
čl. 9 odst. 2 písm. f) zpracování je nezbytné pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo
pokud soudy jednají v rámci svých soudních
pravomocí (ve vztahu ke zvláštní kategorii osobních
údajů)

Aktualizováno 10.08.2020

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

Zdroje osobních údajů

Adresní a identifikační údaje
_orgány provádějící přezkum
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
ne
adresa místa trvalého pobytu nebo adresa rozhodnutí
pro doručování

5 let

_spisový materiál povinného
subjektu

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo, adresa bydliště,
Kontaktní údaje
_telefon

ne

5 let

_subjekt údajů
_IS ZR
_vlastní

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
_fyzická osoba, která je
rodné číslo pro účely katastru nemovitostí,
smluvní stranou, nebo
adresa místa trvalého pobytu, adresa pro _veřejnost
zájemcem o uzavření
doručování, IČO, DIČ, informace o zápisu _správce registru smluv
smlouvy, nebo jedná za
v ŽR nebo v OR či jiném rejstříku, podpis (MVČR)
právnickou osobu, která je
Ekonomické údaje
v obdobném postavení
_bankovní spojení
Kontaktní
údaje
_telefon

ne

skartační lhůta začíná
plynout dnem 1. ledna roku
následujícího po uplynutí
platnosti smlouvy či po
jejím ukončení, zrušení
_subjekt údajů
nebo zániku a dále 5, 10
nebo 15 let podle druhu
smlouvy (Příloha č. 2
SM/04 - Spisový a
skartační plán)

_Ministerstvo vnitra Adresní a identifikační údaje
nadřízený orgán
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
_věcně příslušná
adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
ministerstva - nadřízený
pro doručování
orgán

ne

5 let

_subjekt údajů
_ROB
_ISEO

Adresní a identifikační údaje
_titul, jméno, příjmení, datum narození,
adresa bydliště, další údaje rozhodné pro
vyřízení příslušné události
Ekonomické údaje
Zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
_údaje o zdravotním stavu

ne

až neomezeně

_oznámení o výši pojistného
plnění z pojistné události od
pojišťovny

_stěžovatelé
_odvolatelé
_dotčené osoby

_nejsou

_pojišťovna
_pojišťovací makléř kraje
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Účel zpracování

Administrace veřejných zakázek malého
168. rozsahu vztahující se k činnosti odboru a
jejich evidence (finanční limit 1 dle SM/24)

Právní titul pro zpracování - legislativa

_zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákonnost zpracování - právní základ pro
zpracování dle čl. 6 GDPR

Kategorie subjektů údajů

_uchazeči o veřejnou
zakázku
_čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro
_členové ustanovených
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
komisí
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
_osoby vykonávající
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
činnost statutárního
_čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro
organu či zástupce
splnění právní povinnosti, která se na správce
právnické osoby
vztahuje
_ fyzické osoby podnikající
_ fyzické osoby

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Adresní a identifikační údaje
_jméno, příjmení a titul osoby vykonávající
činnost statutárního organu či zástupce
právnické osoby a fyzické osoby
podnikající, IČO, DIČ, adresa
_ jméno, příjmení, titul, místo trvalého
_nejsou
pobytu, adresa pro doručování
Ekonomické údaje
_číslo bankovního účtu
Kontaktní údaje
_e-mail, telefon

Identifikace
třetí země
(mezinárodní
Plánované lhůty pro
organizace),
výmaz jednotlivých
které jsou
kategorií osobních údajů
případně
předány osobní
údaje

ne

10 let

Zdroje osobních údajů

_podané nabídky uchazečů
_ARES
_ŽR
_OR

Některé použité zkratky
ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů

CIS

Cizinecký informační systém

ČOV

Český olympijský výbor

ENZZ

Evidence nestátních zdravotnických zařízení (aplikace)

IS

Informační systém

ISEO

Informační systém evidence obyvatel

IS MF

Informační systém Ministrerstva financí

IS MPO RŽP

Informační systém Ministerstva průmyslu a obchodu - Registr živnostníků a podnikatelů

ISZR

Informační systém základních registrů

JIS

Jednotný informační systém

JÚAP

Název portálu ZK pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro správní území ORP ZK

KN

Katastr nemovitostí

KÚ ZK

Krajský úřad Zlínského kraje

MS2014+

Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014–2020

NRPZS

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

ODM

Olympiáda dětí a mládeže

OK Systém

Informační systém spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí

OR

Obchodní rejstřík

ORP

Obec s rozšířenou působností

PIS PO

Personální informační systém - příspěvkové organizace

ROB

Registr obyvatel (je součástí IS ZR)

ROS

Registr osob (je součástí IS ZR)

RPSD

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

RUIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (je součástí IS ZR)

SM

Směrnice

ZK

Zlínský kraj

ZZK

Zastupitelstvo Zlínského kraje

ŽL

Živnostenský list

ŽR

Živnostenský rejstřík
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