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

Personální
agenda

Správce

Účel zpracování Personální agenda

Mzdová agenda

Evidence
obyvatel

Kronika

Knihovna

Vítání občánků,
jubilanti

Poplatky

Spisová služba

Smluvní agenda

Zápisy ze
zasedání

CzechPoint

Ověřování
podpisů a listin

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Zpracovatel

Správce

Kombinace
Správce+Zpr
acovatel

Správce

Správce

Mzdová agenda

Evidence obyvatel

Kronika

Knihovna

Vítání občánků,
jubilanti

Poplatky

Spisová služba

Smluvní agenda

Zápisy ze zasedání

CzechPoint

Ověřování podpisů
a listin

Matrika

Evidence
testovaných
osob a osob s
vyjímkou z
testování

Ochrana majetku
obce

Zaměstnanci
obce

Fyzické osoby

Jmenné,
datum
narození,
rodné číslo,
číslo
zdravotní
pojišťovny,
výsledek
testu, datum
testu

Podobizna osoby

obyvatelé

obyvatelé

obyvatelé

obyvatelé

poplatníci

korespondenti

smluvní strany

občané

žadatel

občan,
žadatel

žadatel

Kategorie
osobních údajů

Příjemce
osobních údajů
nebo kategorie
zaměstnanci,
příjemců
Doba uchování
osobních údajů 50 roků
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

NE

b

Kamerový
systém

Kombinace
Správce+Zpracovat
el

zaměstnanci

jmenné, adresné,
kontaktní,
identifikační,
zdravotní stav

Testování
zaměstnanc
ů

Správce

Kategorie
subjektu údajů zaměstnanci,
(fyzických osob, členové
jichž se údaje zastupitelstva,
členové volebních
týkají)
komisí

Matrika

jmenné, adresné,
kontaktní,
identifikační

jmenné, adresné,
kontaktní,
identifikační

jmenné, adresné,
identifikační

jmenné,
identifikační,,
adresné

jmenné, adresné,
identifikační

jmenné, adresné,
identifikační,
kontaktní

jmenné, adresné,
identifikační

jmenné, adresné,
identifikační,
kontaktní

jmenné, adresná,
identifikační,
kontaktní

jmenná, adresná,
identifikační

jmenná, adresná,
identifikační

jmenné,
adresná,
identifikační,
kontaktní

zaměstnanci

obyvatelé

obyvatelé

čtenáři

obyvatelé

poplatníci

zaměstnanci OÚ

smluvní strany

obyvatelé

žadatel

žadatel

občan,
žadatel

10 let

po dobu registrace
a poté 1 rok
10 let

50 roků

10 let

NE

b

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

NE

c

NE

c

NE

b

Zákon č. 133/2000
Sb., o evidenci
obyvatel § 3/3+4,
§§ 4, 4a, 5 (rozsah Zákon č. 132/2006
zmocnění ORP,
Sb., o kronikách
matričního úřadu,
obce § 3
obce a ohlašovny),
§ 10, § 12 (rušení
údaje o pobytu)

c

5 let

NE

c

10 let

NE

c

10 let

NE

b

1 rok

NE

c

10 let

NE

c

X

5 dní

NE

NE

NE

c

c) zákonná
povinnost

e) úkol veřejné
moci (jen obecní
policie - veřejně
přístupná místa)
f) oprávněný
zájem správce a
třetí osoby
(ochrana vlastního
majetku obce)

100 let

NE

c

§ 101 a násl.
zákona č.
262/2006 Sb.,
zákoník
práce, § 2
odst. 2 písm.
m) zákona č.
Zákon č.
94/2021 Sb. o
Zákon č. 499/2004
301/2000 mimořádných
Sb., o archivnictví a
Sb., o
opatřeních Zákon č. 553/1991
spisové službě §
Zákon č. 340/2015
matrikách, při epidemii Sb., o obecní policii
Zákon č. 565/1990
Zákon č.365/2000
63/3
Zákon č. 128/2000
Sb., o registru
Zákon č. 128/2000
Zákon č. 21/2006
jménu a
onemocnění
§ 24b
Sb., o místních
Sb., o informačních
Sb., o obcích, §
smluv § 5/5 (6/1/c Sb., o obcích §§ 95,
Sb., o ověřování § příjmení a o COVID-19[1]
poplatcích; § 14a, Vyhláška č. 259/2012
systémech veřejné
35/2, 36a,
ON),
§
5/1
(6/1/e
101,
118
12,
18
až
18d
změně
a
mimořádné Zákon č. 128/2000
Sb., o
16
správy §§ 8a, 9
ON)
některých
opatření
Sb., o obcích §
podrobnostech
souvisejících
obecné
38/2
výkonu spisové
zákonů § 14 povahy
služby § 10
§ 44
Ministerstva
zdravotnictví
ze dne 19.
března 2021
pod č. j.:
MZDR
47828/202024/MIN/KAN

Není třeba vyplnit
buňku.

Není třeba vyplnit
buňku.

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

smluvní

smluvní

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

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

personální agenda

X

X

X

X

EO

X

X

X

X

X

X

X

X

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

Není třeba vyplnit
buňku.

10 let

NE

X

3 měsíce

