Pojmenování a
popis agendy /
parametr
Mzdová
zpracování
Osobních údajů
Jsem správcem
nebo
zpracovatelem?
Pokud
Správce
zpracovatelem pro jakého
správce?
(konkrétní
označení)
Účel zpracování
Vyplácení mezd

Personální

Správce

Kategorie
jmenné, adresa,
osobních údajů datum narození,
rodnné číslo

Příjemce
osobních údajů
nebo kategorie
Oprávěné osoby
příjemců

Doba uchování
osobních údajů Dle skartačního
řádu (na základě
zákona 50 let)

Zaměstnanci

jmenné, adresa,
datum narození,
rodnné čislo

Oprávěné osoby
Dle skartačního
řádu (na základě
zákona) po
ukončení
pracovního
poměru 3 roky

Pečovatelská
služba

Správce

Poskytování
knihovnických
Personální agenda služeb

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

Knihovna

Správce

Evidence
obyvatel

Správce

Poplatky

Správce

Nemovitosti

Správce

Péče o seniory

Vedení seznamu
poplatníků
Evidence obyvatel místních poplatků Kupní smlouvy

FO, které mají
zřízenou kartu k
zapůjčení

Klienti - senioři

Občané obce

FO, která
povinnost plat
poplatky

jmenné, adresa,
datum narození

jmenné, adresa,
datum narození,
rodnné číslo,
zdravotní stav

jmenné, adresa,
datum narození,
rodnné číslo,
rodinní příslušníci jmenné, adresa

jmenné, adresa,
rodnné číslo

Oprávěné osoby

Oprávěné osoby

Oprávěné osoby

1 rok

10 let

Trvale

Oprávěné osoby

3 roky

Majitelé
nemovitostí

Faktury

Kronika

Správce

Faktury

Dodavatelé,
odběratelé

Správce

Úřední deska

Správce

Hřibitovy

Legalizace a
vidimace

Správce

Zaznamenání
historie obce

Vedení úřední
desky na základě
zákona

Občané obce

Zastupitelé, osoby
zainteresované v Vlastníci
jednání s OÚ
hrobových míst

Seznam vlastníků
hrobových míst

jmenné, adresa

jmenné, adresa,
datum narození

jmenné, adresa

jmenné, adresa,
datum narození

Oprávěné osoby

Oprávěné osoby

Oprávěné osoby

Oprávěné osoby

Oprávěné osoby

Trvale

3 roky, dotace dle
podmínek
udržitelnosti
Trvale

Správce

SDH

Pokladna

Správce

Správce

Czech Point

Zpracovatel

Ověřování listin a
podpisu

Dobrovolná
činnosti hasičů

Vedení ze zákona

FO, které chtějí
ověřit listinu či
podpis

Členové SDH

Zaměstnanci obce, FO, které chtějí
členové SDH
listinu

Poskytování služeb

jmenné, adresa,
datum narození,
rodnné číslo, číslo jmenné, adresa,
OP
datum narození

jmenné, adresa

jmenné, adresa,
rodnné číslo, číslo
OP

Oprávěné osoby

Oprávěné osoby

Oprávěné osoby

Oprávěné osoby

po ukončení
členství 1 rok

Dle skartačího
řádu

Dle skartačního
řádu - žádosti

Trvale-web,
Po zrušení hrobu 5
listinná dle zákona let
S10

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

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

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

e

c

c

b

c

c

c

c

c

c

c

c

Právní základ pro
zpracování (pro
případ titulu dle
čl. 6 odst. 1 písm.
c), e), f) + v
případě písm. f)
oprávněné zájmy
správce nebo
Zákon č. 563/1991 Zákon č. 262/2006 257/2001 Sb.
třetí strany
Sb. o účetnictví

Sb., Zákoník práce (knihovní zákon)

Zákon č. 634/2004
Zákon č. 108/2006 Zákon č. 133/2000 Sb. Zákon o
Zákon č. 132/2006
Sb. Zákon o
Sb. Zákon o
správních
Není třeba vyplnit Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o
sociálních službách evidenci obyvatel poplatcích
buňku.
Sb. o účetnictví
kronikách obcí

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

§ 16 odst.
1 zákona č.
256/2001 Sb., o
pohřebnictví

zákon č. 21/2006
Sb., o ověřování
shody opisu nebo
kopie s listinou a o
ověřování pravosti Zákon č. 133/1985
podpisu a o změně Sb. - o požární
Zákon č. 563/1991
některých zákonů ochraně
Sb. o účetnictví

Zákon č. 365/2000
Sb. - Zákon o
informačních
systémech veřejné
správy a o změně
některých dalších
zákonů

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

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

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

X

X

X

X

x

X

x

X

X

x

X

X

X

X

X

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

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

