Předávají se
informace
mimo EU

Riziko

Dochází k
automatizovan
ému zpracování
osobní údajů

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

max. 10 let

NE

NE

NE

c

Správce

10 let

NE

NE

NE

c

Správce

5 let

NE

NE

NE

c

Agenda

Účel zpracování

Kategorie osobních
údajů

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

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

Komentář

Účetnictví

Ekonomické agendy

Jméno, příjmení,
adresa, IČO, DIČ,

dodavatel,
poskytovatel
služby

č. 563/1991 Sb. o účetnictví

doklady se
vytváří na PC,
tisknou se,
zakládají se

Správce

č. 128/200 Sb. o obcích, č. 89/2013
Sb. občanský zákoník

smlouvy o díle,
pronájmy,
pachty..
Vytváří se na
PC, tisknou se,
zakládají se

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

stížnosti

Smlouvy

Evidence smluv

Jméno, příjmení,
adresa, IČO, DIČ,

Smluvní strany

Stížnosti

evidence

jméno, příjmení,
adresa

jméno, adresa,
email, telefon,

Správní rozhodování obce

jméno, příjmení,
adresa

Žadatel o
rozhodnutí

Povolení

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny a zákon č. 13/1997
kácení stromů,
Sb.o pozemních komunikacích, a
sjezdy k domu
stím související zákon č. 183/2006
Sb. Stavební zákon

Jsem Správcem
Doba uchování
nebo
údajů
Zpracovatelem

Správce

5 let

NE

NE

NE

c

Dary

Evidence žádostí a
poskytnuté dary

jméno, příjmení,
adresa

žadatel o dar,
jubilant

zákon č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník a s tím související zákon č.
128/2000 Sb. o obcích

všichni
žadatelé o
dary,
spornzorské
příspěvky,
dávky

Správce

10 let

NE

NE

NE

c

Dotace

Evidence žádostí o dotace

Jméno, příjmení,
adresa, IČO, DIČ,

žadatel o dotaci

zákon č. 250/200 Sb. o
rozpočtových pravdiel ÚSC

-

Správce

10 let

NE

NE

NE

c

Evidence včelařů v obci

jméno, příjmení,
adresa

podatelna/staro
sta

zákon č. 326/2004 Sb. o
rostlinolékařské péči a související
vyhláška č. 327/2012 Sb. o ochraně
včel, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin

evidence
rozmístění
včelstev z
důvodu
ochrany

Správce

min. 5 let

NE

NE

NE

c

IČO pořizovatele

starosta obce,
zastupitelé,
účetní obce, FO
žádající o
úpravu/změnu
ÚP

opatření obecné povahy, o vydání
žádá ZO obce, obec s rozšířenou
pravomocí, dle zákona č. 183/2000
Sb.

-

Správce

min. 10 let archivuje se

NE

NE

NE

c

při nálezu/ztrátě psa
kontakt na majitele

jméno a příjmení,
adresa, telefon,

podatelna,
starosta, účetní
obce,
administrativní
pracovník obce,
zastupitelé

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích

všichni
majitelé,
chovatelé psů

Správce

min. 10 let,
skartuje se

NE

NE

NE

c

Žáci do 1. třídy

seznam pro řízení škol
potřebný k určení počtu
míst v základních školách

jméno, příjmení,
datum narození,
rodné číslo, adresa,
zákonný zástupce

ředitelé ZŠ,
zastupitelé

všichni žáci
splňující zákon
Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
pro vstup do 1.
třídy ZŠ

Správce

do 5. třídy žáků

NE

NE

NE

c

Děti do školky

seznam pro řízení škol
potřebný k určení počtu
míst v mateřských školách

jméno, příjmení,
datum narození,
rodné číslo, adresa,
zákonný zástupce

ředitelé MŠ,
zastupitelé

všechny děti
splňující zákon
Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
pro vstup do
MŠ

Správce

min. 5 let

NE

NE

NE

c

Vítání občánků

jméno, příjmení,
seznam pro přípravu vítání datum narození, foto,
jméno rodičů

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

dokumentace
vítání nových
občánků obce

Správce

max. 10 let, v
účetnictví, bez
výmazu v
pamětní
kronice

NE

NE

NE

f

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

pouze jubilanti
splňující
kritérium pro
zařazení do
seznamu
jubilantů

Správce

max. 10 let s
výmazem
jména a data
narození

NE

NE

NE

f

zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní
zákon)

evidence se
vytváří na PC,
evidence
výpůjček v
listinné podobě

Správce

po dobu
platnosti
smlouvy o
výpůčkách knih

NE

NE

NE

c

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

vedení obce
prezentující
činnost obce

Správce

min. 5 let

NE

NE

NE

f

Zákon č. 133/200 Sb. o evidenci
obyvatel

evidence se
vytváří a vede
lokálně na PC v
obci, centrální
evidence
obyvatel je
zpracovávána
MV

Správce

po dobu
platnosti
údajů,

NE

NE

NE

c

vedení
personální
agendy, BOZP
a PO

Správce

min. 30 let

NE

NE

NE

c

min. 5 let

NE

NE

NE

c

Včelaři

Územní plán obce

Evidence psů

Jubilanti

knihovna

Veřejná prezentace obce

evidence obyvatel

Sestavování plánu obce k
dispozici občanů

starosta obce,
zastupitelé,
účetní obce

starosta obce,
zastupitelé,
účetní obce

seznam jubilantů

jméno, příjmení,
datum narození

seznam čtenářů

jméno, příjmení,
adresa, datum
narození, telefon,
email, jméno a
souhlas zákonného
zástupce

výpujčitelé

jméno, příjmení, foto

osoby
navštěvující
webové stránky
obce

prezentace obce

zpracování údaje o
trvalém, přechodném
pobytu na území ČR

jméno, , příjmení,
rodné příjmení, datum
narození, rodné číslo,
pohlaví, místo a okres
narození, státní
občanství, adresa
trvalého pobytu,
všichni občané
adresa předchozího
České republiky,
pobytu, zbavení nebo
děti cizinců
omezení způsobilosti
narozené v
k právním úkonům,
České republice,
rodné číslo otce,
cizinci s
rodné číslo matky,
povoleným
případně jiného
pobytem žijící
zákonného zástupce,
trvale v ČR
rodinný stav, datum a
místo uzavření
manželství/partnerstv
í, rodné číslo
manžela/partnera,
rodné číslo dítěte,
osvojení dítěte,
záznam o poskytnutí
údajů, datum, místo a
okres úmrtí,

jméno, příjmení,
datum narození,
rodné číslo, adresa,
zákonný zástupce,
vzdělání, předchozí
zaměstnání, adresa
trvalého pobytu,
rodinný stav,
vyživované osoby,
hypotéka, půjčky,
insolvence, splátky,
vyživovací povinnost,
soudní rozhodnutí,
důchod, zdravotní
způsobilost,
opatrovnictví,
zdravotní pojišťovna

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád;
zák. č. 582/1991 Sb. o organizaci a
všichni
provádění sociálního zabezpečení;
zaměstnanci a
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a
osoby smluvně
poplatků; zák. č. 435/2004 Sb.,
spolupracující s
zákon o zaměstnanosti; zák. č.
obecním
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním
úřadem
pojištění; zák. č. 309/2006 Sb., o
zajištění podmínek BOZP zdraví při
práci

Mzdová a personální
agenda

vedení a zpracování
mzdové a personální
agendy

Úrazy zaměstnanaců

evidence úrazů
zaměstnanců

jméno, příjmení,
datum narození,
rodné číslo, adresa
trvalého pobytu,
zdravotní pojišťovna

všichni
zaměstnanci a
osoby smluvně
spolupracující s
obecním
úřadem

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

popis
úrazového děje

Správce

Podací deník a spisová
služba

evidence došlé/odeslané
pošty

Jméno, příjmení,
adresa, IČO, DIČ,
název společnosti

jakákoliv osoba
nebo firma
kontaktující OÚ

zák. č. 499/2004 Sb. o archivní a
spisové službě

evidence pošty

Správce

10 let

NE

NE

NE

c

průběh a jednání
zastupitelstva obce

jméno a příjmení
zastupitelů
přítomných jednání
ZO, prezenční listina
přítomných hostů

starosta,
místostarosta a
zastupitelé
obce, hosté

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zápis z
průběhu a
jednání ZO

Správce

min. 10 let archivuje se

NE

NE

NE

c

Zápisy ze zastupitelstva
obce

