Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování
Osobních údajů

Personální a mzdová agenda

Účetnictví obce

Nájemní a podnájemní smlouvy obecní byt

Nájemní a podnájemní smlouvy obecní byt placení

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

Správce

Správce

Správce

Správce

Personální a mzdová agenda obce

Vedení účetnictví obce

Pronájem obecního bytu

Pronájem obecního bytu

Zaměstnanci obce

Zaměstnanci, odběratelé a dodavatelé

Nájemci bytu

Nájemci bytu

Jmenné, adresné, identifikační,
identifikace nemovitosti apod., podpisy

Jmenné, číslo bankovního účtu, adresa

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic

Účel zpracování
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje
týkají)

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum
narození, zdravotní pojišťovny, platové
výměry, dohody a pracovní smlouvy,
kontaktní, zdravotní způsobilost, výše
odměny pro zastupitele, prohlášení
poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy,
osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční
listy důchodového pojištění

Jmenné, číslo bankovního účtu

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ

Doba uchování osobních údajů

50 let - personální a mzdové listy, 10 let nemocenské , sociální a zdravotní
pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky,
výplatní listiny, evidence pracovní doby

10 let

Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano,
NE
NE
podrobnosti o předání
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
c
c
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při
výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
Zákoník práce, Zákon o organizaci a
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst.
provádění SZ, Zákon o veřejném ZP, Zákon
1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy
o daních z příjmů a související nařízení a
správce nebo třetí strany
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
vnitřní směrnice
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
Zákonný- nebude možné žadatele
Zákonný - porušení povinností
požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ
zaměstnat
poskytnout + důsledky neposkytnutí

5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po
ukončení platnosti při nabývání, prodeji,
pronájmu obecního majetku)

5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po
ukončení platnosti při nabývání, prodeji,
pronájmu obecního majetku)

NE

NE

b

b

Není třeba vyplnit buňku.

Není třeba vyplnit buňku.

Smluvní - nebude možné pronajmout byt

Smluvní - nebude možné pronajmout byt

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

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování
Osobních údajů

Nájemní a podnájemní smlouvy hrobová místa

Nájemní a podnájemní smlouvy hrobová místa placení

Nájemní a podnájemní smlouvy sokolovna

Nájemní a podnájemní smlouvy sokolovna placení

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

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Pronájem hrobových míst na místním
hřbitově ve vlastnictví obce - Řád
veřejného pohřebiště obce Vrbka

Pronájem hrobových míst na místním
hřbitově ve vlastnictví obce - Řád
veřejného pohřebiště obce Vrbka

Pronájem sokolovny ve vlastnictví obce

Platby za pronájem sokolovny ve
vlastnictví obce

Nájemci hrobových míst

Nájemci hrobových míst

Nájemci sokolovny

Nájemci sokolovny

Jmenné, číslo bankovního účtu, adresa

Jmenné, adresní, kontakt

Jmenné, číslo bankovního účtu, adresa

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic

Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje
týkají)
Kategorie osobních údajů
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

Doba uchování osobních údajů

Jmenné, adresné, identifikační, číslo
hrobu, výměra
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)
5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po
ukončení platnosti při nabývání, prodeji,
pronájmu obecního majetku)

5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po
ukončení platnosti při nabývání, prodeji,
pronájmu obecního majetku)

5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po
ukončení platnosti při nabývání, prodeji,
pronájmu obecního majetku)

5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po
ukončení platnosti při nabývání, prodeji,
pronájmu obecního majetku)

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

NE

NE

NE

NE

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

c

c

b

b

Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Není třeba vyplnit buňku.

Není třeba vyplnit buňku.

Zákonný - nebude možno pohřbívat
zesnulé

Zákonný - nebude možno pohřbívat
zesnulé

Smluvní - nebude možné pronajmout
sokolovnu

Smluvní - nebude možné pronajmout
sokolovnu

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

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst.
1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy
správce nebo třetí strany
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ
poskytnout + důsledky neposkytnutí

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování
Osobních údajů

Poplatek za odpad

Poplatek ze psů

Platby za služby občanům

Hlášení pobytu obyvatel - papírové

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

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

OZV obce Vrbka č. 5/2015 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

OZV obce Vrbka č. 2/2015 o místním
poplatku ze psů

Poskytování plateb za služby občanům

Přihlašování k trvalému pobytu na základě
zákona o Evidenci obyvatel

Poplatníci dle OZV

Poplatníci dle OZV

Žadatelé o poskytnutí placených služeb

Občané obce s trvalým pobytem v obci

Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje
týkají)
Kategorie osobních údajů
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců
Doba uchování osobních údajů
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano,
podrobnosti o předání
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při
výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany

Jmenné, adresní
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic
5 let

Jmenné, adresní
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic
5 let

Jmenné, adresní
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic
5 let

Jmenné, adresa, datum narození
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)
5 let

NE

NE

NE

NE

c

c

c

c

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst.
OZV obce Vrbka č. 5/2015 o místním
1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy
poplatku za odpady
správce nebo třetí strany
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
Smluvní - nebude vyvezen domovní odpad
požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ
poskytnout + důsledky neposkytnutí

OZV obce Vrbka č. 2/2015 o místním
poplatku ze psů
Smluvní - bude udělena pokuta za
nedodržování OZV

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech

Smluvní - nebude poskytnuta požadovaná Zákonný - nebude možné provést změnu
služba
trvalého pobytu

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

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování
Osobních údajů

Seznamy voličů

Volební komise

Volební komise - odměny

Odměny pro zastupitele, členy
komisí a výborů

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

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Volební agenda - seznamy voličů

Volební komise

Odměny pro volební komisi

Odměny pro zastupitele, členy komisí a
výborů

Voliči s trvalým pobytem v obci, voliči s
voličskými průkazy

Jmenovaní členové volební komise

Jmenovaní členové volební komise

Zvolení zastupitelé

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresné,datum narození

Jmenné, adresné,datum narození

Jmenné, číslo bankovního účtu, adresa

Jmenné, číslo bankovního účtu, adresa

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

členové OZ, volební komise, zaměstnanci
OÚ, OSVČ (bez smlouvy), zaměstnanci
Gordic

členové OZ, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic

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

Doba uchování osobních údajů

5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku
hlasování

5 let

10 let

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic
5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku
hlasování

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

NE

NE

NE

NE

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

c

c

c

c

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. zákony o volbách do Parlamentu, o volbě zákony o volbách do Parlamentu, o volbě zákony o volbách do Parlamentu, o volbě
prezidenta, do EU parlamentu, do
prezidenta, do EU parlamentu, do
prezidenta, do EU parlamentu, do
§ 71 - § 81a, zákona 128/2000 Sb. o obcích
1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy
zastupitelstev
ÚSC
zastupitelstev
ÚSC
zastupitelstev
ÚSC
správce nebo třetí strany
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
Zákonný - nebude možná účast ve volební Zákonný - nebude možná účast ve volební
Zákonný - nebude možná účast u voleb
Zákonný - nebude možné vyplatit odměnu
požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ
komisi
komisi
poskytnout + důsledky neposkytnutí
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání
není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování
Osobních údajů

Členové komisí a výborů - odměny

Životní jubilea občanů

Úřední deska

Evidence smluv

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

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Odměny pro členy komisí a výborů

Přání občanům k jejich životnímu jubileu

Úřední deska

Evidence smluvních vztahů mezi obcí a
jinými subjekty

Zvolení a jmenovaní členové komisí a
výborů

Občané obce mající v daném období
životní výročí dle usnesení OZ

Zveřejňování povinných dokumentů na
úřední desce

osoby, které mají s obcí uzavřeny smlouvy
na dodávky služeb a prací

Kategorie osobních údajů

Jmenné, číslo bankovního účtu, adresa

Jmenné, adresné stáří, datum narození

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy), zaměstnanci Gordic

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)

občané obce, návštěvníci obce nebo
webových stránek

Do konce příslušného kalendářního roku

1 rok

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

Doba uchování osobních údajů

5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku
hlasování

Jmenné, adresné, datum narození, parcela Jmenné, adresné, datum narození, parcela
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)
5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po
ukončení platnosti při nabývání, prodeji,
pronájmu obecního majetku)

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

NE

NE

NE

NE

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

b

e

c

c

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst.
Zákon o obcích, Zákon o matrikách, Zákon
Není třeba vyplnit buňku.
1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy
o evidenci obyvatel
správce nebo třetí strany
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
Zákonný - nebude možné dát dar k
Zákonný - nebude možné vyplatit odměnu
požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ
životnímu jubileu
poskytnout + důsledky neposkytnutí

§ 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád

Občanský zákoník, Zákon o obcích

Zákonný - povinnost OÚ vyvěšovat
dokumenty na úřední desce

Zákonný - nebude možné uzavřít
příslušnou smlouvu

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

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování
Osobních údajů

Střet zájmů

Spisová služba - přijatá pošta

Spisová služba - odeslaná pošta

Knihovna - evidence výpůjček knih

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

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje
týkají)

Evidence o střetu zájmů

Evidence došlé pošty

Evidence odeslané pošty

Evidence využití obecní knihovny

Starosta, místostarosta

Osoby zasílající žádosti, podněty,
oznámení apod. na obecní úřad

Osoby které zaslaly žádosti, podněty,
oznámení apod. na obecní úřad

Osoby, které si půjčují knihy v obecní
knihovně

Kategorie osobních údajů

Jmenné
Starosta, místostarosta

Jmenné, adresné, kontaktní údaje
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)
5 let

Jmenné, adresné

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

Jmenné, adresné, kontaktní údaje
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)
5 let

NE

NE

NE

NE

c

c

c

c

Doba uchování osobních údajů
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano,
podrobnosti o předání
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při
výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany

5 let

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst.
1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy
Zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů
správce nebo třetí strany
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
Zákonný - bude uložena pokuta za
požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ
nesplnění povinností
poskytnout + důsledky neposkytnutí

zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě

zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě

Knihovnice
5 let

zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák;
evidence pouze knihovního fondu

Smluvní - nebude možné přijmout žádost,
podnět, oznámení atd.

Smluvní - nebude možné vyřídit žádost,
podnět, oznámení atd.

Zákonný - nebude možné vypůjčení knih

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

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování
Osobních údajů

Jednotka požární ochrany

Vítání dětí

Statistika podání dle zákona č.
106/1999 Sb.

Přestupky

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

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Jednotka dobrovolných hasičů

organizace vítání občánků, včetně
pamětní knihy vítání

Statistika podání dle zákona č. 106/1999
Sb.

Správa přestupků

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

Členové JDSHO

Nově narozené děti - občané obce

Osoby žádající informace

Účastníci řízení

Jmenné, datum narození, adresné

Jmené, adresnné, kontakty, datum
narození

Jmenné, datum narození, adresné

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ

5 let

5 let

Kategorie osobních údajů
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců
Doba uchování osobních údajů
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano,
podrobnosti o předání
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při
výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst.
1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy
správce nebo třetí strany
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ
poskytnout + důsledky neposkytnutí

Jmenné, adresné, kontakty, datum
narození
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)
5 let

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ, OSVČ (bez
smlouvy)
po dobu oprávněného zájmu obce

NE

NE

NE

NE

c

e

c

c

Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb.
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich; Zákon o

Zákonný - povinnost obce mít JSDHO

Zákonný - nebude možné zařadit do Vítání
dětí

Zákonný - porušení povinností

Zákonný - přestupek nebude vyřešen

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

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování
Osobních údajů

Hřbitovní kniha a evidence
hrobových míst

Zprávy a informace o občanech

Evidence ČP

Správní řízení a rozhodnutí

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

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Řád veřejného pohřebiště obce Vrbka

Podání informací o občanech (polici,
soudy, exekuce)

Evidence čísel popisných

Správní řízení a rozhodnutí

Zemřelí pohřbení na místním hřbitově,
nájemci

Účastníci řízení

Majitelé domů, stavebníci a jiné osoby
spojené s domy

Žadatelé o udělení rozhodnutí

Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje
týkají)
Kategorie osobních údajů
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců
Doba uchování osobních údajů
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano,
podrobnosti o předání
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při
výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst.
1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy
správce nebo třetí strany
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ
poskytnout + důsledky neposkytnutí

Jmenné, adresné, identifikační, číslo
hrobu, výměra
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ
po dobu oprávněného zájmu obce

Jmenné, adresné, datum narození

Jmenné, adresní

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ
5 let

členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ
po dobu oprávněného zájmu obce

Jmenné, adresné, kontaktní, věc,
rozhodnutí, datumy narození
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ
5 let

NE

NE

NE

NE

c

c

e

c

Zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví

Občanský soudní řád, zákon o notářích,
trestní řád

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní
zákony

Zákonný - nebude přehled o pohřebišti

Zákonný - nebude poskytnuta součinnost

Zákonný -

Zákonný - nebudou vystavena rozhodnutí

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

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování
Osobních údajů

Zápisy zastupitelstev a orgánů obce
- nejsou uvedena jména

Evidence včelstev

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

Správce

Správce

Zápisy z jednání

Evidence včelstev

Zastupitelé, osoby, kterých se týkají body
programu

Majitelé včelstev

Jmenné, adresné
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ

Jmenné, adresné, počet včelstev
členové OZ, kontrolního a finačního
výboru, zaměstnanci OÚ

Doba uchování osobních údajů

5 let (po ukončení funkčního období)

5 let

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

NE

NE

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

c

c

Účel zpracování
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje
týkají)
Kategorie osobních údajů
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst.
1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy
správce nebo třetí strany
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti označování zvířat a
jejich evidence a evidence hospodářství a
osob stanovených plemenářským
zákonem

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

Zákonný - porušení povinností

Zákonný - budou ohrožena včelstva

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

X

X

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

NE

NE

