Personální a mzdová agenda

Smlouvy kupní+věcná
břemena

Smlouvy nájemní,výpůjčky,
darovací

Smlouvy stočné

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Vedení mzdové a personální agendy

Kupní smlouvy a zřízení věcných
břemen

Nájemní smlouvy, darovací,
výpůjčky

Smlouvy - stočné

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

Zaměstnanci obce, zastupitelé,
dohodáři , členové volebních komisí

Občané

Občané

Občané

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

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, 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
účetní, starosta, místostarosta, OSSZ,
zdravotní pojišťovny, FÚ
dle platného archivačního a
skartačního řádu - mzdové listy +
osobní spisy: S/50 let

Jmenné, adresné, kontaktní,
datum narození, podpisy

Jmenné, adresné, kontaktní,
datum narození, podpisy

Jmenné, adresné, kontaktní,
datum narození, podpisy

účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé
dle platného archivačního a
skartačního řádu: A/5 let po
ukončení platnosti

účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé
dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/5 let po
ukončení platnosti

účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé
dle platného archivačního a
skartačního řádu: V/5 let po
ukončení

NE

NE

NE

NE

c

b

b

b

Není třeba vyplnit buňku.

Není třeba vyplnit buňku.

Není třeba vyplnit buňku.

zákonný

smluvní

smluvní

smluvní

x

x

x

x

NE

NE

NE

NE

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), Zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon
595/1992 Sb., zákon 582/1991
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
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není
uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
pokud ano, informace o tom

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro
jakého správce? (konkrétní označení)
Účel zpracování
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
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není
uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
pokud ano, informace o tom

Darovací smlouvy - kompostéry

Evidence čtenářů knihovny

Smlouvy o dílo, služby

Kronika

Správce

Správce

Správce

Správce

Smlouvy darovací - kompostéry

Evidence čtenářů místní knihovny
a výpůjčky

Smlouvy o dílo, služby

Vedení kroniky obce

Občané

Čtenáři knihovny

Občané

Občané obce

Jmenné, adresné, kontaktní, datum
narození, podpisy
účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé

Jmenné, adresní
knihovnice

Jmenné, adresné, kontaktní,
datum narození, podpisy
účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé
dle platného archivačního a
skartačního řádu: A/5 let po
ukončení platnosti

dle platného archivačního a
skartačního řádu: A/10 let po
uzavření dokumentu

Jmenné
občané

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/5 let po ukončení

dle platného archivačního a
skartačního řádu: V/5 let

NE

NE

NE

NE

b

e

b

c

Není třeba vyplnit buňku.

Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a
Občanský zákoník 89/2012 Sb. §
31

Není třeba vyplnit buňku.

Zákon o kronikách obcí 132/2006
Sb.

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

x

x

X

x

NE

NE

NE

NE

Povodňový plán obce Dešná

Zápisy zastupitelstva,
výborů, komisí

Služby hlášení rozhlasu

Evidence obyvatel ČR

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Povodňový plán obce Dešná

Zápisy zastupitelstva, výborů a
komisí

Služba Hlášení rozhlasu

Vedení evidence obyvatel

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

Majitelné nemovitostí, ohrožené
osoby

Občané a jiné fyzické osoby

Občané obce

obyvatelé s trvalým bydlištěm

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresné

Jmenné, adresné, datum
narození, parcela

Jmenné

Jmenné, adresné, rodné číslo,
datum narození, místo narození,
stav, rodiče, způsobilost

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé

účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé, občané

místastarosta, administrátor
webu

účetní, občané obce

Doba uchování osobních údajů

dle platného archivačního a
skartačního řádu: V/5 let

dle platného archivačního a
skartačního řádu: A/10 let

NE

NE

NE

NE

c

c

a

c

Zákon o obcích 128/2000 Sb.

Zákon o obcích 128/2000 sb. §84
písm. y

Zákon č. 133/2000 Sb., zákon č.
301/2000 Sb

zákonný

zákonný

NE

zákonný

Katastr nemovitostí

x

x

Evidence obyvatel

NE

NE

NE

NE

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

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),
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. §71
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
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není
uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
pokud ano, informace o tom

dle platného archivačního a
po dobu oprávněného zájmu obce skartačního řádu: přihlášení S/50
let

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro
jakého správce? (konkrétní označení)
Účel zpracování
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
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není
uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
pokud ano, informace o tom

Evidence údajů o číslech
popisných

Poplatky za odpad a psy

Poskytování zákona 106/1999
o poskytování informací

Evidence včelstev

Správce

Správce

Správce

Správce

Vedení evidence údajů o číslech
popisných

Výběr poplatků za odpad a psy

Poskytování informací dle zákona
106/1999

Evidence včelstev

Účastníci řízení, majitelé domů

Občané a majitelé nemovitostí

Občané

Včelaři s včelstvy na území obce

Jmenné, adresné

Jmené, adresné, kontakty, datum
narození

Jmenné

účetní

starosta, místostraosta, žadatelé

účetní

dle oprávněného zájmu správce

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/5 let

dle platného archivačního a
skartačního řádu: V/5 let

dle platného archivačního a
skartačního řádu: V/5 let

NE

NE

NE

NE

e

c

c

c

Stavební zákon 183/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb. Vyhláška o
místních poplatcích.

Zákon č. 106/1999 Sb. o
poskytování informací.

Zákon 326/2004 Sb. §51 odst. 3 a
Vyhláška 327/2012 Sb. § 7 a 8

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

x

Evidence obyvatel

x

x

NE

NE

NE

NE

Jména, adresné, rozhodnutí, LV,
kontakty
účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé

Seznamy voličů

Volební komise

Zprávy a informace o
občanech

Životní jubilea občanů

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Seznam voličů

Volební komise

Informace o občanech

Oceňování životních jubileí
občanů

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

Voliči v obci, voliči na hlasovací
průkaz

Členové volební komise

Občané obce

Občané obce

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresné, datum narození

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

účetní, starosta, místostarosta

účetní, starosta, místostarosta

účetní, starosta, místostarosta

účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé

Doba uchování osobních údajů

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/5 let

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/5 let

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/5 let

1 rok

NE

NE

NE

NE

c

c

c

a

Volební zákon č. 247/1995 Sb.,
Sb.

Volební zákon č. 247/1995 Sb.,
494/2001 Sb., 62/2003 Sb.,
275/2012 Sb.

zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a
další

zákonný

zákonný

zákonný

NE

Czechpoint

x

x

Evidence obyvatel

NE

NE

NE

NE

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

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),
494/2001 Sb., 62/2003 Sb., 275/2012
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
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není
uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
pokud ano, informace o tom

Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresné, datum narození

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., §
36a

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro
jakého správce? (konkrétní označení)
Účel zpracování
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)

Zastupitelé, členové výboru a
komisí

Finanční příspěvky důchodci

Vyřizování stížností, petic a
podnětů FO a PO

Ověřování podpisů a listin

Správce

Správce

Správce

Správce

Stížnosti, petice, podněty

Ověřování podpisů a listin

Občané

Občané

Zastupitelé, členové výboru a komisí Finanční příspěvky pro důchodce
Členové zastupitelstva, výborů a
komisí

Občané obce

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresné, datum narození

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé

účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé

Doba uchování osobních údajů

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/5 let

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/10 let

NE

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
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není
uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
pokud ano, informace o tom

Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresné, datum narození

Jméno a příjmení, datum
narození, místo narození a číslo
dokladu, listina co se ověřuje,
datum, podpis

účetní, starosta, místostarosta,
zastupitelé
dle platného archivačního a
skartačního řádu: V/5 let, petice
V/10 let

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/10 let
(ověřovací kniha)

NE

NE

NE

c

e

c

c

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

Zákon o obcích. Usnesení
zastupitelstva.

Zákon o obcích 128/2000 Sb. a
Správní řád 500/2004 Sb.

Zákon č. 21/2006 Sb., Vyhláška č.
36/2006 Sb. a Zákon č. 634/2004
Sb.

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

x

Evideonce obyvatel

x

x

NE

NE

NE

NE

účetní

Povolování kácení dřevin mimo
les

Úřední deska

Evidence písemností (pošta)

Czech point

Správce

Správce

Správce

Správce

Povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les

Úřední deska

Korespondence

Vyřízení žádostí

Žadatelé o povolení

Občané a jiné fyzické osoby

Příjemci a odesilatelé pošty

Občané

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresné, kontaktní, věc,
rozhodnutí, datumy narození

Jména, adresy, datum narození,
parcela

Jmenné, adresní, kontaktní,
podpis

Jménné, adresné,rodné číslo, číslo
dokladu, podpis

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

starosta, místostarosta

účetní, starosta, místostarosta

účetní

Doba uchování osobních údajů

dle platného archivačního a
skartačního řádu: V/5 let

účetní, starosta, místostarosta,
žadatelé
dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/1 rok

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/5 let

dle platného archivačního a
skartačního řádu: S/6 let

NE

NE

NE

NE

c

c

c

c

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro
jakého správce? (konkrétní označení)
Účel zpracování
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)

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), Zákon o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992, § 8 a § 9
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
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není
uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
pokud ano, informace o tom

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

Zákon č. 499/2004 Sb. o
zák. č.365/2000 Sb., o
archivnictví a spisové službě, § 63 informačních systémech veřejné
odst. 3
správy

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

x

x

x

x

NE

NE

NE

NE

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro
jakého správce? (konkrétní označení)
Účel zpracování
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
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není
uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
pokud ano, informace o tom

Účetnictví
Správce
Vedení účetnictví obce
Zaměstnanci, odběratelé a
dodavaelé
Jmenné, adresné, číslo bankovního
účtu
účetní
10 let
NE

c

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákonný
x
NE

