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ÚVOD
Tento dokument vznikl jako požadavek na přizpůsobení se podmínkám platnosti Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také GDPR) a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Cílem tohoto nařízení je výrazné zvýšení ochrany
osobních dat subjektů osobních údajů.
Dokument obsahuje analýzu stavu procesů zpracovávání osobních údajů při běžné činnosti organizace.
Stanovuje postupy a pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů
a pravidla pro nakládání s nimi.
Cílem dokumentu je zmapovat, pokud možno, veškeré procesy nakládání s osobními údaji v organizaci,
a navrhnout vhodná implementační opatření tak, aby nakládání s osobními údaji bylo v souladu
s nařízením GDPR.

Údaje o zpracovateli:
Název:
IČ:
Sídlo:

MAS Naděje o.p.s.
22801073
Lišnice čp. 42, 434 01 Most

-2-

OBSAH
1

ANALYTICKÁ ČÁST ................................................................................................................. 6
1.1
Identifikace správce Osobních údajů ................................................................................ 6
1.1.1
Technické a věcné prostředky zpracovatele ............................................................... 6
1.2
Popis organizační struktury .............................................................................................. 7
1.3
Vykonávané Agendy podle číselníku RPP AIS .................................................................... 8
1.3.1
A42 Místní poplatky ................................................................................................. 9
1.3.2
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla ......................................................................11
1.3.3
A338 Krizové řízení .................................................................................................13
1.3.4
A341 Požární ochrana .............................................................................................15
1.3.5
A343 Obecní zřízení ................................................................................................17
1.3.6
A345 Agenda CzechPoint ........................................................................................19
1.3.7
A372 Knihovní zákon ..............................................................................................21
1.3.8
A388 Veřejné rozpočty ............................................................................................23
1.3.9
A394 Finanční kontrola ...........................................................................................25
1.3.10
A565 Územní plánování a stavební řád .....................................................................27
1.3.11
A687 Sčítání lidu, domů a bytů ................................................................................29
1.3.12
A963 Ochrana přírody a krajiny ...............................................................................31
1.3.13
A1095 Místní referendum ........................................................................................33
1.3.14
A1126 Ochrana ovzduší ..........................................................................................35
1.3.15
A1153 Správní řád ..................................................................................................37
1.3.16
A1183 Volby do Parlamentu České republiky ............................................................39
1.3.17
A1186 Odpadové hospodářství ................................................................................41
1.3.18
A1261 Poskytování informací ...................................................................................43
1.3.19
A1262 Volby do Evropského parlamentu ..................................................................45
1.3.20
A1281 Volby do zastupitelstev obcí ..........................................................................47
1.3.21
A1282 Volby do zastupitelstev krajů ........................................................................49
1.3.22
A1342 Ověřování ....................................................................................................51
1.3.23
A1343 Archivnictví a spisová služba .........................................................................53
1.3.24
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady .................................................55
1.3.25
A1601 Krajské referendum ......................................................................................57
1.3.26
A1941 Střet zájmů ..................................................................................................59
1.3.27
A1000 Kulturní činnost, WEB a sociální sítě ..............................................................61
1.4
Analytické shrnutí ..........................................................................................................63
2
IMPLEMENTAČNÍ ČÁST .........................................................................................................64
2.1
Zásady zpracování osobních údajů ..................................................................................64
2.1.1
Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti ....................................................64
2.1.2
Zásada účelového omezení .....................................................................................64
2.1.3
Zásada minimalizace údajů .....................................................................................64
2.1.4
Zásada přesnosti ....................................................................................................64
2.1.5
Zásada omezeného uložení .....................................................................................64
2.1.6
Zásada integrity a důvěrnosti ..................................................................................65
2.2
Plnění informační povinnosti správce vůči subjektům údajů ..............................................66
2.3
Záznamy o činnostech zpracování ...................................................................................67
2.4
Pověřenec pro ochranu osobních údajŮ ...........................................................................68
2.4.1
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů dne článku 38 GDPR: ....................68
2.5
Implementační doporučení .............................................................................................69
2.5.1
Doporučení pro digitální zpracování osobních údajů ..................................................69
2.5.2
Doporučení pro manuální zpracování osobních údajů ................................................70
2.5.3
Organizačně technické doporučení ...........................................................................71
2.6
Shrnutí ..........................................................................................................................72
3
PŘÍLOHA ..............................................................................................................................73
3.1
Vstupní dotazník ............................................................................................................73

-3-

SLOVNÍK a ZKRATKY
A
AIS
čp.
ČR
DIČ
EaIS
EU
F
GDPR
GIS
GŘ HZS ÚK
ICT
IČ
JIP
KAAS
MS
NP
ORP
OS
Portál GOV
RPP
SaAŘ
SW
ÚPD
ZO

Automatizované (elektronické) zpracovávání
Agenda informačních systémů
Číslo popisné
Česká republika
Daňové identifikační číslo
Ekonomický a informační systém obce
Evropská Unie
Fyzické zpracovávání
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Grafický informační systém
Hasičský záchranný sbor
Informační a komunikační technologie
Identifikační číslo
Jednotný identitní prostor
Katalog autentizačních a autorizačních služeb
Microsoft
Nadzemní podlaží
Obec s rozšířenou působností
Operační systém
Portál veřejné správy
Registr práv a povinností
Skartační a archivační řád
Software
Územně plánovací dokumentace
Zastupitelstvo obce
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DEFINICE POJMŮ
Osobní údaj
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou
osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat s odkazem na určitý identifikátor.
Subjekt údajů
Fyzická osoba, kterou lze s odkazem na určitý identifikátor přímo či nepřímo identifikovat.
Správce údajů
Právnická osoba, která sama nebo společně s jinými právnickými a fyzickými osobami určuje účely,
prostředky a rozsah zpracování osobních údajů.
Zpracování údajů
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je
prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenávání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení,
výmaz nebo zničení atp.
Zpracovatel údajů
Právnická či fyzická osoba, která pro správce údajů osobní údaj zpracovává.
Základní práva subjektů osobních údajů podle GDPR
•
•
•
•
•
•
•

Právo
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo

být informován o rozsahu svých zpracovávaných osobních údajů
na přístup ke svým osobním údajům
na opravu svých osobních údajů
na výmaz svých osobních údajů
na omezení zpracování svých osobních údajů
na přenositelnost svých osobních údajů
vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

Níže uvedená stupnice slouží univerzálně k hodnocení způsobu zabezpečení osobních údajů
a odpovídající míry rizika při jejich digitálním i manuálním zpracovávání.
1
2
3
4

Vynikající – minimální riziko
Standardní – nízké riziko
Dostatečné – zvýšené riziko
Nedostatečné – vysoké riziko
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1

ANALYTICKÁ ČÁST

S ohledem na informace zjištěné z veřejně dostupných zdrojů a dále na informace získané řízeným
rozhovorem se statutárním zástupcem obce Korozluky jsme oprávněni konstatovat, že obec Korozluky
je orgánem veřejné moci a sama nebo společně s jinými subjekty určuje rozsah, způsoby a účely
zpracovávání osobních údajů. Proto je na ní s ohledem na ustanovení článku 4, odstavec 7) GDPR nutno
nahlížet jako na správce osobních údajů.
Správce je územně samosprávným celkem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů. Jakékoliv zpracovávání osobních údajů, tzn. veškerá činnost v oblasti nakládání s osobními
údaji u správce je vykonávána na základě tzv. samostatné působnosti a v rámci zákonných zmocnění
také jako přenesený výkon státní správy.
1.1

IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název:
Osady:
IČ:
Sídlo:
ORP:
NUTS III
NUTS II
Tel:
Webové stránky:
E-mail:
Datová schránka:
Statutární zástupce:
(dále jen Správce)
1.1.1

Obec Korozluky
Sedlec
00265993
Korozluky čp. 20, 434 01 Most
CZ 0425 Most
CZ 042 Ústecký
CZ 04 Severozápad
(+420) 602 543 783
www.korozluky.cz
obec@korozluky.cz; podatelna@korozluky.cz; starosta@korozluky.cz
rwdbr654
Miroslav Nedrda, starosta obce

Technické a věcné prostředky zpracovatele

1.1.1.1

Lokalizace a stavebně bezpečnostní opatření

Kanceláře Správce jsou umístěny v 1. NP budovy čp. 20 v obci Korozluky. Ve 2. NP je umístěn archiv
a knihovna.
1.1.1.2
Číslo
místnosti
1
2
3

Definice místností a jejich zabezpečení
Pracovník
Starosta
Administrativní pracovník
Archiv
Knihovna

NP

Alarm

Mříž dveře

Bezpečnostní
zámek

Mříž
okna

1

✓

Ne

Ano

Ano

2
2

✓
✓

Ne
Ne

Ne
Ne

Ne
Ne

Celé 1. a 2. NP, kde jsou umístěny kanceláře Správce, je zabezpečeno centrálním alarmem.
1.1.1.3

Technické vybavení pro digitální zpracování osobních údajů

Elektronické zpracovávání osobních údajů probíhá na běžné výpočetní technice. Správce využívá
ekonomický a informační systém KEO od společnosti ALIS spol. s r.o., IČ 00672416, Mariánská 538,
Česká Lípa, a dále ekonomický a informační systém GORDIC od společnosti GORDIC s.r.o., IČ 47903783,
Erbenova 4, Jihlava. Pro elektronické zpracování jsou používány běžné kancelářské stolní počítače, na
kterých je nainstalován EaIS KEO a GORDIC, kancelářský balík MS Office včetně aplikací – viz tabulka
níže. Starosta má k dispozici notebook s nainstalovaným kancelářským balíčkem MS Office (bez výskytu
osobních údajů).
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Typ

Místnost

OS

Software

Dodavatel

MS Office

Microsoft
Galileo Corporation
s.r.o.; IČ 25448714
GORDIC s.r.o.;
IČ 47903783

Správa webu
Stolní PC
starosta,

1

Win7

Evidence obyvatel
TeamViewer
MISYS

Stolní PC
účetní

1

Win7

MS Office
Aplikace CzechPoint
KEO4
KEO
Majetek
Mzdy
Faktury
GORDIC
Pokladna
Účetnictví
E spis – lite
JIP KAAS
Portál GOV
TeamViewer

Stolní PC

1.1.1.4

3

Win7

Antivir

Zabezpečení

ANO

ANO
uživatelské heslo

www.teamviewer.org
GEPRO s.r.o.;
IČ: 44851529
Microsoft
Ministerstvo vnitra ČR
GORDIC s.r.o.;
IČ 47903783
ALIS spol. s r.o.;
IČ 00672416

ANO

ANO
uživatelské heslo

ICZ a.s.; IČ 25145444
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR
www.teamviewer.org
ammyy admin

MS Office

Microsoft

ANO

ANO
uživatelské heslo

Věcné vybavení pro fyzické zpracování osobních údajů

Kanceláře jsou vybaveny běžným kancelářským nábytkem a jednou trezorovou skříní. Ruční zpracování
osobních údajů se odehrává prostřednictvím papírových pořadačů, šanonů a archivních krabic uložených
v policových skříních a regálech v místnostech 1 a 2.
1.1.1.5

Organizační nástroje Správce

Název dokumentu
Organizační řád
Směrnice o oběhu účetních dokladů
Spisový řád
Pracovní řád
Odpisový plán
Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Bezpečnostní politika
Periodická školení zaměstnanců
1.2

ANO/NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE

POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Zastupitelstvo obce
- Finanční výbor
- Kontrolní výbor

7 členů
3 členové
3 členové

Rada obce

není zřízena

Obecní úřad
•
Starosta
•
Zástupce starosty
•
Administrativní pracovník – účetní
Knihovna
•
Knihovník
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1.3

VYKONÁVANÉ AGENDY PODLE ČÍSELNÍKU RPP AIS

Tato kapitola pojednává o seznamu agend, které Správce prokazatelně vykonává, nebo by k vykonávání
teoreticky docházet mohlo. Seznam byl vygenerován na základě řízeného rozhovoru se statutárním
zástupcem Správce. Kódové označení agend je převzato z Registru práv a povinností orgánů veřejné
moci, vedených Ministerstvem vnitra ČR.
A42
A115
A338
A341
A343
A345
A372
A388
A394
A561
A565
A687
A963
A1029
A1095
A1126
A1153
A1183
A1186
A1261
A1262
A1281
A1282
A1342
A1343
A1381
A1601
A1941
A1000

Místní poplatky
Evidence obyvatel a rodná čísla
Krizové řízení
Požární ochrana
Obecní zřízení
Agenda CzechPoint
Knihovní zákon
Veřejné rozpočty
Finanční kontrola
Podpora regionálního rozvoje
Územní plánování a stavební řád
Sčítání lidu, domů a bytů
Ochrana přírody a krajiny
Sociální zabezpečení
Místní referendum
Ochrana ovzduší
Správní řád
Volby do Parlamentu České republiky
Odpadové hospodářství
Poskytování informací
Volby do Evropského parlamentu
Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev krajů
Ověřování
Archivnictví a spisová služba
Pozemní komunikace a silniční správní úřady
Krajské referendum
Střet zájmů
WEB a sociální sítě
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1.3.1

A42 Místní poplatky

Číslo agendy

A 42

Název agendy

Místní poplatky

Správce agendy
Ministerstvo financí ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti

CR47928

Stanovení poplatku

NE

CR991

Výkon správy místních
poplatků

ANO

CR47926

Prominutí poplatku

ANO

CR47925

Vyměření poplatku
platebním výměrem nebo
hromadným předpisem

ANO

Způsob
zpracovávání
A
F
MS
X
Word
MS
X
Word
MS
X
Word
MS
Word

X

Odp.
osoba

Doba
zpracovávání

Starosta

dle SaAŘ

Účetní

dle SaAŘ

Účetní

dle SaAŘ

Účetní

dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
X
Fotografie
Podpis

565/1990
128/2000

565/1990
128/2000

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

X

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

X
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X
X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Nelze garantovat systémový postup
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu

- 10 -

1.3.2

A115 Evidence obyvatel a rodná čísla

Číslo agendy

A115

Název agendy

Evidence obyvatel a rodná čísla

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

CR798
CR806
CR810
CR812
CR813
CR814
CR827
CR11548

Název činnost
Zápis, změna
nebo zrušení
údajů v AISEO
ohlašovnou
Poskytování údajů
z AISEO
Přihlášení
a změna místa
trvalého pobytu
Ukončení trvalého
pobytu
Ohlášení adresy
pro doručování,
její změny
a zrušení
Zrušení trvalého
pobytu
Výdej údajů
z manuálních
evidencí
Využívání údajů
z AISEO obecním
úřadem

Způsob
zpracovávání
A
F

Výskyt
osobních
údajů

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Účetní

dle SaAŘ

ANO

KEO

ANO

KEO

X

Účetní

dle SaAŘ

ANO

KEO

X

Starosta

dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Účetní

dle SaAŘ

ANO

Czech
Point

X

Účetní

dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta

dle SaAŘ

X

Účetní

dle SaAŘ

X

Účetní

dle SaAŘ

ANO
ANO

Czech
Point

Pozn.

Zákonnost zpracování

X
X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Žádost
subjektu

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

133/2000

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
X
Adresa pobytu
X
Místo a okres (stát)
X
narození
Doručovací trvalého adresa
X
Adresa předešlého bydliště
X

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění

Sídlo
IČ
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Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

X

X

X

Zaměstnanecké číslo

DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Nelze garantovat systémový postup
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.3

A338 Krizové řízení

Číslo agendy

A338

Název agendy

Krizové řízení

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení zákona o krizovém řízení
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR2717
CR2732
CR2743
CR2747
CR2748

CR2758
CR2759

Název činnosti
Připravenost na řešení
krizových situací
na úrovni obce
Řešení krizových
situací na úrovni obce
Finanční zajištění
přípravy na krizové
situace na úrovni obce
Využívání informačních
systémů krizového
řízení
Využívání jednotných
geografických
podkladů
Evidence údajů
o přechodných
změnách pobytu osob
za stavu nebezpečí
Peněžní náhrady
a náhrada škody

Výskyt
osobních
údajů

Způsob
zpracovávání
A
F

NE

Zpracovává

Doba
zpracovávání

X

Starosta

dle SaAŘ

X

Starosta

dle SaAŘ

Starosta

dle SaAŘ

Starosta

dle SaAŘ

Starosta

dle SaAŘ

ANO

MS
Word

NE

MS
Word

ANO

Czech
Point

NE

MISYS

ANO

KEO

X

Starosta

dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta

dle SaAŘ

X

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
X
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí

240/2000

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

X

Údaje o příjmech

E-mail

X
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X

X

Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

X

IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

Číslo bankovního účtu
Podpis

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.4

A341 Požární ochrana

Číslo agendy

A341

Název agendy

Požární ochrana

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

Název činnosti

Výskyt
osobních
údajů

CR2764

Organizace a koncepce
požární ochrany obce

NE

CR2768

Odborná příprava

CR2772

Finanční zabezpečení

ANO
NE

Způsob
zpracovávání
A
F
MS
X
Word
MS
X
Word
KEO

X

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Starosta

dle SaAŘ

Starosta

dle SaAŘ

Účetní

dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
X

X
X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

133/1985
133/1985

X
X
X
X
X

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

X

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

X
X
X

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Datová schránka

X

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

X

X

Číslo bankovního účtu
Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

X

X
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X
X
X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Nelze garantovat systémový postup
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.5

A343 Obecní zřízení

Číslo agendy

A343

Název agendy

Obecní zřízení

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Zákon č. 120/2001 Sb. exekuční řád
Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon
Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti
Hospodaření
s majetkem

ANO

Zaměstnanecká agenda

ANO

Ekonomická agenda

ANO

Realizace práv občanů

ANO

Činnost zastupitelstva

ANO

Činnost výborů
a komisí

ANO

Způsob
zpracovávání
A
F
KEOX
W
KEO
X
04
KEOX
W
MS
X
Word
MS
X
Word
MS
X
Word

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Účetní

Dle SaAŘ

Účetní
Starosta
Účetní
Starosta

Pozn.

Dle SaAŘ
Dle SaAŘ

Starosta

Dle SaAŘ

Starosta

Dle SaAŘ

Starosta

Dle SaAŘ

Zákonnost zpracování
X
X
X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Souhlas
subjektu
Žádost
subjektu
Viz.
právní
zmocnění
k agendě

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
X

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo

X
X
x
X
X
X
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Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu

X
X
X
X
X
X

Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

X

X

X

Adresa pobytu

X

Obchodní jméno

X

Osobní stav

X

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

X
X
X

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

X

Datová schránka

X

Údaje o vzdělání
Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

X
X
X

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

X
X
X

X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
Zdravotní pojišťovny, OSSZ, FÚ, Post Signum, PČR, ÚP, Exekutoři,
externím zpracovatelům /
ANO
Insolvenční správci, ORP Most
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Nelze garantovat systémový postup
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.6

A345 Agenda CzechPoint

Číslo agendy

A 345

Název agendy

Agenda CzechPoint

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů
Zákon č. 300/2000 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Vyhláška č. 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze
dokumentů
Vyhláška č. 8/2011 o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou
kontaktními místy veřejné správy
Činnosti v rámci agendy
Název činnosti

Výskyt
osobních
údajů

CR1030

Kontaktní místo
veřejné správy

ANO

CR1031

CzechPoint@Office

ANO

Kód
činnosti

Způsob
zpracovávání
A
F
Czech
X
Point
Czech
X
Point

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Účetní

dle SaAŘ

Účetní

dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování

X
X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Žádost
subjektu
365/2000
300/2000

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
X
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
X
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
X
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis
X

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

X

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

X
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X
X
X
X
X
X
X

X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Nutno ošetřit vnitřním předpisem
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.7

A372 Knihovní zákon

Číslo agendy

A372

Název agendy

Knihovní zákon

Správce agendy
Ministerstvo kultury ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb
Vyhláška č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR2622

Název činnosti

Výskyt
osobních
údajů

Zřizování základních
knihoven

ANO

Provoz knihovny

ANO

Způsob
zpracovávání
A
F
MS
X
Word
X

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Starosta

dle SaAŘ

Pozn.

Knihovník

Zákonnost zpracování
X
X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Souhlas
subjektu
Žádost
subjektu

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

X

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
OBČAN
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
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X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Předávání osobních údajů
NE
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
příjemcům
Automatické profilování
NE
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů

Popis
Nedochází k předávání osobních údajů
Nedochází k předávání osobních údajů
Nedochází k profilování osobních údajů
Míra rizika

Popis

Technické

Přehledné uložení dokumentace

2

Bezpečné uložení dokumentace

3

Provozně – organizační procesy

3

Likvidace dokumentace

2

Manuální

Jednotlivé složky jsou
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
zástupce Správce je omezen.
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
podle vlastního skartačního
plánu

Při provozu knihovny nedochází k technickému zpracování osobních údajů.
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1.3.8

A388 Veřejné rozpočty

Číslo agendy

A388

Název agendy

Veřejné rozpočty

Správce agendy
Ministerstvo financí ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR11225
CR11230
CR11236

Název činnosti
Provádění záznamů
do centrální evidence
dotací
Hodnocení plnění
rozpočtů územních
samosprávných celků
Finanční hospodaření
územně
samosprávných celků

CR11237

Rozpočtový proces

CR11238

Zřizování organizací
územně
samosprávných celků

Způsob
zpracovávání
A
F

Výskyt
osobních
údajů

Zpracovává

Doba
zpracovávání

NE

MS
Word

X

Účetní

dle SaAŘ

NE

KEO
GORDIC

X

Účetní

dle SaAŘ

NE

KEO
GORDIC

X

Účetní

dle SaAŘ

NE

KEO
GORDIC

X

Účetní

dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Účetní

dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

250/2000
218/2000
320/2001

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
OBČAN
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
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X
X
X

X

Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.9

A394 Finanční kontrola

Číslo agendy

A394

Název agendy

Finanční kontrola

Správce agendy
Ministerstvo financí ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Zákon č. 255/2012 Sb. o finanční kontrole
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR10146

CR11567

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti
Výkon finanční kontroly
prováděný územně
samosprávnými celky
Provádění
veřejnosprávní kontroly
územně
samosprávnými orgány

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

Doba
zpracovávání

ANO

MS
Word

X

Kontrolní
výbor

dle SaAŘ

ANO

X

X

Kontrolní
výbor

dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

320/2001
255/2012

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
OBČAN
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
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X
X
X
X
X
X

X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
ANO
V rámci EaIS
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.10

A565 Územní plánování a stavební řád

Číslo agendy

A565

Název agendy

Územní plánování a stavební řád

Správce agendy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR8130
CR8132
CR8141
CR8144

Název činnosti
Pořizování územně
plánovacích podkladů
Pořizování územní
studie
Pořizování územního
plánu
Pořízení regulačního
plánu

Výskyt
osobních
údajů
NE
NE
ANO
NE

Způsob
zpracovávání
A
F
MS
X
Word
MS
X
Word
MS
X
Word
MS
X
Word

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Pozn.

Starosta
Starosta
Starosta

Dle SaAŘ

Starosta

Zákonnost zpracování

X
X

X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Žádost
subjektu

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

183/2004

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis
X

183/2004

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

X

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

X
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X
X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Zpracovatel ÚPD
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.11

A687 Sčítání lidu, domů a bytů

Číslo agendy

A687

Název agendy

Sčítání lidu, domů a bytů

Správce agendy
Český statistický úřad
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR1140

CR1141

CR1140

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti
Obecní úřad zveřejňuje
seznam sčítacích
obvodů v obci
Obecní úřad zveřejňuje
jméno a příjmení a číslo
průkazu sčítacích
komisařů
Obecní úřad zveřejňuje
seznam sčítacích
obvodů

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

NE

MS
Word

X

Účetní

ANO

MS
Word

X

Účetní

ANO

MS
Word

X

Účetní

Doba
zpracovávání

Pozn.

Dle SaAŘ

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

296/2009

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
OBČAN
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
Zaměstnanecké číslo
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X
X
X

X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři.
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.12

A963 Ochrana přírody a krajiny

Číslo agendy

A963

Název agendy

Ochrana přírody a krajiny

Správce agendy
Ministerstvo životního prostředí ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR1876
CR10177

Název činnosti
Správní řízení
a vydávání závazných
stanovisek
Změny a zrušení
rozhodnutí

Výskyt
osobních
údajů

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

Doba
zpracovávání

ANO

MS
Word

X

Starosta

Dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
X
X
X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Souhlas
subjektu
Žádost
subjektu

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
OBČAN
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

X

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

X

- 31 -

X
X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.13

A1095 Místní referendum

Číslo agendy

A1095

Název agendy

Místní referendum

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
Zákon č. 111/2009 Sb. zákon o základních registrech
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR10830
CR10833
CR10837
CR10840

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti
Konání místního
referenda
Vyhlášení místního
referenda z rozhodnutí
zastupitelstva
Vedení a předání
seznamu oprávněných
osob
Jmenování a odvolání
zapisovatele komise

ANO

Způsob
zpracovávání
A
F
MS
X
Word

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Starosta

Dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta

Dle SaAŘ

ANO

KEO

X

Účetní

Dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČO
DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
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22/2004
111/2009

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Volební komise
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a
přístup k nim včas v případě fyzických či
2
Zálohování dat
Technické
technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.14

A1126 Ochrana ovzduší

Číslo agendy

A1126

Název agendy

Ochrana ovzduší

Správce agendy
Ministerstvo životního prostředí ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

CR9812
CR9817

Název činnosti
Vydání vyhlášky
stanovující podmínky
pro spalování suchého
rostlinného materiálu
Provádění dozoru
a kontrol

Výskyt
osobních
údajů

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

Doba
zpracovávání

NE

MS
Word

X

Obec

Dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

201/2012

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
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X
X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.15

A1153 Správní řád

Číslo agendy

A1153

Název agendy

Správní řád

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

Název činnosti

Výskyt
osobních
údajů

CR7947 –
CR7979

Kompletní vedení
správního řízení

ANO

Způsob
zpracovávání
A
F
MS
X
Word

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Starosta

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

500/2004

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis
X

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

X

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

X
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X
X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Odvolací orgány
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.16

A1183 Volby do Parlamentu České republiky

Číslo agendy

A1183

Název agendy

Volby do Parlamentu České republiky

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

CR10371

CR10374
CR10394
CR10416

CR10419

Název činnosti
Vedení zvláštního
seznamu pro voliče,
který nemůže volit
ve volebním okrsku,
kde je zapsán
ve stálém seznamu
voličů
Vedení stálého
seznamu voličů
Archivace volební
dokumentace
Vydávání voličských
průkazů
Využití údajů
pro účely vedení
zvláštního seznamu
a jejich event. předání
okrskové volební
komisi

Výskyt
osobních
údajů

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

Doba
zpracovávání

ANO

KEO

X

Starosta

Dle SaAŘ

ANO

KEO

X

Účetní

Dle SaAŘ

ANO

X

Účetní

Dle SaAŘ

ANO

X

Účetní

Dle SaAŘ

ANO

X

Účetní

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech

E-mail
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247/1995
111/2009

Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

Číslo bankovního účtu
Podpis

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Volební komise
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.17

A1186 Odpadové hospodářství

Číslo agendy

A1186

Název agendy

Odpadové hospodářství

Správce agendy
Ministerstvo životního prostředí ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

CR10120

CR10121

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti
Kontrola,
zda právnické osoby
a fyzické osoby
oprávněné k podnikání
využívají systému
zavedeného obcí
pro nakládání
s komunálním
odpadem
Kontrola,
zda právnické osoby
a fyzické osoby
oprávněné k podnikání
mají zajištěno využití
nebo odstranění
odpadu v souladu
se zákonem
o odpadech

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

Doba
zpracovávání

ANO

MS
Word

X

Starosta

Dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

185/2001

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
OBČAN
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

X

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní

E-mail
Číslo bankovního účtu
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X

X

Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

Podpis

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.18

A1261 Poskytování informací

Číslo agendy

A1261

Název agendy

Poskytování informací

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

CR9077

CR9078

CR9079

CR9080

CR9081

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti
Zpracování
a zveřejnění povinně
zveřejňovaných
informací
Poskytování informací
na základě žádostí
fyzických a právnických
osob
Rozhodování
o odvolání
proti rozhodnutí
povinného subjektu
Rozhodování
o stížnosti na postup
povinného subjektu
Vytváření
a zveřejňování výroční
zprávy o poskytování
informací

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

Doba
zpracovávání

NE

MS
Word

X

Starosta
Účetní

dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta
Účetní

dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta

dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

Starosta

dle SaAŘ

NE

MS
Word

X

Starosta

dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

106/1999

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

X

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

- 43 -

X

Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Žadatel
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu

- 44 -

1.3.19

A1262 Volby do Evropského parlamentu

Číslo
agendy

A1262

Název agendy

Volby do Evropského parlamentu

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR10532
CR10551
CR10554
CR10560

CR10558

Název činnosti

Způsob
zpracovávání
A
F

Výskyt
osobních
údajů

Vydávání
voličských
průkazů
Uzavírání
voličských
seznamů
Vedení seznamu
voličů pro volby
do EP
Využívání údajů
z ROB, ISEO
a ISC
Vydávání
voličských
průkazů v rámci
své obce

ANO

X

ANO

KEO

ANO

KEO

ANO

CzechPoin
t@office

X

ANO

X

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Účetní

Dle SaAŘ

Účetní

Dle SaAŘ

Účetní

Dle SaAŘ

Účetní

Dle SaAŘ

Účetní

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování

X
X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Žadatel
62/2003

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
X
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis
X

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
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X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Volební komise
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.20

A1281 Volby do zastupitelstev obcí

Číslo agendy

A1281

Název agendy

Volby do zastupitelstev obcí

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR10288

CR10644

CR10646

CR10640
CR10281
CR226

Název činnosti
Vedení stálého
seznamu voličů
Poskytování
seznamu voličů
v členění
podle volebních
okrsků
Poskytování
údajů
ze základního
registru obyvatel,
z informačního
systému
evidence
obyvatel
a informačního
systému cizinců
okrskovým
volebním
komisím
Zánik mandátu
Zajištění
archivace volební
dokumentace
Stanovení stálých
volebních okrsků

Výskyt
osobních
údajů

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

Doba
zpracovávání

ANO

KEO

X

Starosta
Účetní

Dle SaAŘ

ANO

KEO

X

Starosta
Účetní

Dle SaAŘ

ANO

CzechPoin
t@office

X

Starosta
Účetní

Dle SaAŘ

ANO

X

Starosta
Účetní

Dle SaAŘ

ANO

X

Starosta
Účetní

Dle SaAŘ

Pozn.

MS Word

Zákonnost zpracování:
X

X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
X
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
OSTATNÍ
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

- 47 -

Souhlas
subjektu

491/2001
128/2000

Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Politická příslušnost
Dosažené vzdělání
Podpis

X

X
X
X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Osobní certifikát
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Volební komise
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.21

A1282 Volby do zastupitelstev krajů

Číslo agendy

A1282

Název agendy

Volby do zastupitelstev krajů

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti

CR10256

Vydávání voličských
průkazů

ANO

CR10699

Vedení seznamů voličů

ANO

CR10254

Archivace volební
dokumentaci

ANO

Způsob
zpracovávání
A
F

KEO

Zpracovává

Doba
zpracovávání

X

Účetní

Dle SaAŘ

X

Účetní

Dle SaAŘ

X

Účetní

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování

X
X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

130/2000

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBČAN
Titul
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
X
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
SMLUVNÍ PARTNER
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Vzdělání

Osobní stav

Obchodní jméno

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Právní forma
Sídlo
IČ

Číslo bankovního účtu

DIČ

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

Datová schránka
E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
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X
X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Volební komise
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.22

A1342 Ověřování

Číslo agendy

Název agendy

A1342

Ověřování

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR9279
CR9282
CR9277

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti
Archivace ověřovacích
knih
Zabezpečení ochrany
ověřovacích knih
Vedení evidence
vidimací a legalizací

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

Doba
zpracovávání

ANO

X

Starosta

Dle SaAŘ

ANO

X

Starosta

Dle SaAŘ

ANO

X

Účetní

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
X
X
X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

21/2006
634/2004

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBYVATEL
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
X
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
X
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis
X

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
SMLUVNÍ PARTNER
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

X

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

X
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X
X
X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.23

A1343 Archivnictví a spisová služba

Číslo agendy

A1343

Název agendy

Archivnictví a spisová služba

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví
a spisové službě
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

CR9350 –
CR9358

CR9369

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti
Příjem dokumentů
Označování dokumentů
Evidence dokumentů
Tvorba spisu
Rozdělování a oběh
dokumentů
Vyřizování
a podepisování
dokumentů
Odesílání dokumentů
Ukládání dokumentů
Povinnost uchovávat
dokumenty a umožnit
výběr archiválií

ANO

Způsob
zpracovávání
A
F

E-spis
lite

ANO

Zpracovává

Doba
zpracovávání

X

Starosta
Účetní

Dle SaAŘ

X

Starosta
Účetní

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

499/2004
645/2004

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBYVATEL
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
X
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
X
narození
Doručovací adresa
X
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
X
Číslo občanského průkazu
X
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
X
Fotografie
Podpis
x

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

X
X
X
X
X
X

Kategorie:
SMLUVNÍ PARTNER
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

X

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

X
X
X

Sídlo
IČO
DIČ

X
X

Číslo bankovního účtu

X

Datová schránka

X

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

X
X
X
X

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis

X
X
X

X
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X
X
X
X
X
X
X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Státní oblastní archiv
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.24

A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady

Číslo agendy

A1381

Název agendy

Pozemní komunikace a silniční správní úřady

Správce agendy
Ministerstvo dopravy ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR9447

Název činnosti
Rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání
a jeho změně

Výskyt
osobních
údajů
ANO

Způsob
zpracovávání
A
F
MS
Word

X

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Starosta

Dle SaAŘ

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
OBYVATEL
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa tvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
SMLUVNÍ PARTNER
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
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13/1997
104/1997

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Odvolací orgány
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu
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1.3.25

A1601 Krajské referendum

Číslo agendy

A1601

Název agendy

Krajské referendum

Správce agendy
Ministerstvo vnitra ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 118/2010 Sb. krajském referendu a o změně některých zákonů
Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti
CR10858
CR10859
CR10861
CR10862

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti
Jmenování a odvolání
zapisovatele
Stanovení a zveřejnění
výše odměny pro člena
komise
Vedení seznamu
oprávněných osob
Vydávání hlasovacích
průkazů

ANO

Způsob
zpracovávání
A
F
MS
X
Word

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Starosta

Dle SaAŘ

Starosta

Dle SaAŘ

ANO

MS
Word

X

ANO

KEO

X

Účetní

Dle SaAŘ

X

Starosta
Účetní

Dle SaAŘ

ANO

Pozn.

Zákonnost zpracování
X

X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBYVATEL
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
X
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
X
Adresa předešlého bydliště
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis
X

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

Kategorie:
SMLUVNÍ PARTNER
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

Osobní stav

Právní forma

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo

Sídlo
IČ
DIČ

Číslo bankovního účtu

Datová schránka

Údaje o příjmech
IP – adresa pracovní
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
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118/2010

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Volební komise
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu

- 58 -

1.3.26

A1941 Střet zájmů

Číslo agendy

A1941

Název agendy

Střet zájmů

Správce agendy
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

Výskyt
osobních
údajů

Název činnosti

Způsob
zpracovávání
A
F

Zpracovává

CR12218

Zápis veřejných
funkcionářů do registru
oznámení

ANO

JIP
KAAS

Starosta

CR44780

Přihlašování orgánů

ANO

JIP
KAAS

Starosta

Doba
zpracovávání

Pozn.

Zákonnost zpracování
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
X

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce

Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
OBYVATEL
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Místo a okres (stát)
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Údaje o majetku
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

X

Kategorie:
SMLUVNÍ PARTNER
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

X

Právní forma

X
X
X
X
X

Osobní stav
Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo
Číslo bankovního účtu
Údaje o majetku

Sídlo
IČ
DIČ
Datová schránka
X

IP – adresa pracovní
Osobní certifikát
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Podpis

E-mail
Číslo bankovního účtu
Podpis
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159/2006

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
NE
Nedohází k předávání osobních údajů
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
Technické
a přístup k nim včas v případě fyzických
či technických incidentů
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
opatření
Přehledné uložení dokumentace
Bezpečné uložení dokumentace
Manuální
Provozně – organizační procesy
Likvidace dokumentace

Popis
Není relevantní
Není relevantní
Není relevantní
Není relevantní
Není relevantní
Není
Není
Není
Není

relevantní
relevantní
relevantní
relevantní

K nakládání s osobními údaji dochází výhradně prostřednictvím zápisu údajů do jednotného identitního
prostřední provozovanému Ministerstvem spravedlnosti ČR. Kopie vygenerovaných přístupových údajů
starosta, jako zapisující orgán nearchivuje.
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1.3.27

A1000 Kulturní činnost, WEB a sociální sítě

Číslo agendy

A1000

Název agendy

Kulturní činnost, WEB a sociální sítě

Správce agendy
Obec Korozluky
Právní zmocnění, na jehož základě je agenda vykonávána
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Činnosti v rámci agendy
Kód
činnosti

Název činnosti
Webové
prezentace
Zveřejňování
informací
o činnosti obce
a obecního úřadu
Činnost
kulturních komisí

Výskyt
osobních
údajů
ANO

Způsob
zpracovávání
A
F
Galileo
Corp.

ANO

Galileo
Corp.

ANO

MS
Word

Zpracovává

Doba
zpracovávání

Starosta

Bez omezení

Pozn.

Starosta
Účetní
X

Účetní

Zákonnost zpracování
X

X

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Souhlas
subjektu

128/2000
106/1999

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
Druh osobního údaje subjektu
Kategorie:
X
OBYVATEL
Titul
X
Jméno
X
Příjmení
X
Datum narození
X
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
X
Místo a okres (stát)
X
narození
Doručovací adresa
Adresa předešlého bydliště
Údaje o majetku
X
Osobní stav
Údaje o rodinných
příslušnících
Počet dětí
Číslo občanského průkazu
Soukromé telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Fotografie
X
Podpis

Kategorie:
ZAMĚSTNANEC
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa pobytu

X
X
X
X

Kategorie:
SMLUVNÍ PARTNER
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Obchodní jméno

X
X
X
X
X
X

Osobní stav

Právní forma

X

Údaje o zdravotním stavu
Zdravotní znevýhodnění
Zaměstnanecké číslo
Číslo bankovního účtu

Sídlo
IČ
DIČ
Datová schránka

X
X

Údaje o příjmech

E-mail

IP – adresa pracovní
Osobní certifikát
Pracovní telefon
Pracovní e-mail
Osobní certifikát
Podpis

Číslo bankovního účtu
Podpis
X
X
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X

X

Popis nakládání a zabezpečení osobních údajů
Stav
Popis
Předávání osobních údajů
NE
Nedochází k předávání osobních údajů
do třetí země
Předávání osobních údajů
externím zpracovatelům /
ANO
Galileo Corp., Kulturní komise
příjemcům
Automatické profilování
NE
Nedochází k profilování osobních údajů
Způsob výmazu z el. evidence
NE
Zabezpečení zpracování osobních údajů
Míra rizika
Popis
Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
4
Není prováděno
Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu,
dostupnost a odolnost systémů a služeb
2
zpracování
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
2
Zálohování dat
Technické
či technických incidentů
Chybí vícestupňové
Řízení přístupových oprávnění do EaIS, GIS a AIS
2
zabezpečení
Pravidelného testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
4
Chybí prováděcí vnitřní předpis
opatření
Jednotlivé složky jsou
Přehledné uložení dokumentace
2
přehledně popsány a uloženy
Manuálně vedené složky
Bezpečné uložení dokumentace
3
s osobními údaji jsou uloženy
v uzamykatelné kanceláři
Pohyb neoprávněných osob
v kancelářích v nepřítomnosti
Manuální
zástupce Správce je omezen.
Provozně – organizační procesy
3
Správce však není schopen
zcela eliminovat například
neoprávněné shlédnutí, ztrátu,
nebo zničení osobních údajů
Správce postupuje
Likvidace dokumentace
2
podle vlastního skartačního
plánu

Na sociálních sítích NEMÁ správce vlastní prezentaci.
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1.4

ANALYTICKÉ SHRNUTÍ
1. Pozitiva

1.1
1.2

2. Negativa

Pevné institucionální zakotvení Správce v právním
systému
Zpracovávání osobních údajů pouze v rámci
zákonného zmocnění

2.1
2.2

1.3

Správce má dlouhodobou praxi ve zpracovávání
osobních údajů

2.3

1.4

Správce má transparentní organizační strukturu

2.4

1.5
1.6

Správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů
Správce má dostatečný přehled o fyzickém způsobu
uložení dokumentů

2.5
2.6

1.7

Správce má fyzické dokumenty odpovídajícím
způsobem zabezpečeny

2.7

1.8

Správce má k dispozici organizační a procesní
nástroje pro správu dokumentů

2.8

1.9

Správce má zpracován skartační a archivační plán

2.9

1.10

Zpracovávání části osobních údajů prostřednictvím
autorizovaného EaIS KEO a GORDIC

2.10

1.11

Správce používá moderní výpočetní techniku
s podporovaným operačním systémem

2.11

1.12

Správce má smluvně zabezpečen servis výpočetní
techniky

2.12

1.13

Logované přístupy do registrů v rámci AIS

2.13

1.14

Logované přístupy do EaIS obce
Správce v rámci vlastní činnosti neprovádí
automatizované profilování osobních údajů
Správce neposkytuje osobní údaje dalším
zpracovatelům
Správce poskytuje osobní údaje dalším příjemcům
pouze na základě právní povinnosti (ZP, OSSZ, FÚ,
ÚP, PČR, Exekutoři)
Správce neprovádí řízený marketing
Správce zpracovává osobní údaje zvláštní kategorie
ve velmi omezeném rozsahu
Prostory, kde se zpracovávají osobní údaje, nejsou
přístupné bez přítomnosti zástupce Správce
Správce nepořizuje kamerové ani audiovizuální
záznamy
Správce neshromažďuje údaje o pohybu subjektu
údajů

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
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Správce nemá zpracovanou samostatnou směrnici
pro nakládaní s osobními údaji
Existuje možnost, že poskytovatelé EaIS mohou mít
přístup k datům Správce
Dlouhodobá praxe ve zpracovávání osobních údajů
může vést ke ztrátě ostražitosti při požadavku
na jejich ochranu
Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu
osobních údajů
Správce neprovádí školení zaměstnanců
k problematice ochrany osobních údajů
Správce nemá jmenovaného zaměstnance, který by
se zabýval ochranou osobních údajů
Správce neprovádí bezpečností audit organizace –
pravidelné testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních
opatření
Správce nemá zpracovánu vnitřní směrnici
o nakládání s výpočetní technikou
Správce nemá dostatečně zabezpečeny databázové
soubory
Správce neprovádí pseudonymizaci a šifrování
osobních údajů
Schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických
či technických incidentů je Správce schopen
pouze v omezené míře
Organizace práce garantuje neoprávněné shlédnutí
údajů nepovolaným osobám pouze v omezené míře –
(např. neoprávněné shlédnutí)
Při zpracovávání osobních údajů vznikají v PC
pracovní adresáře s možným výskytem osobních
údajů, které nepodléhají skartaci

2

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Implementační část popisuje výčet základních povinností Správce ve vztahu k nařízení GDPR, popis jejich
naplňování a doporučující stanovisko zpracovatele analýzy tak, aby postupy Správce při nakládání
s osobními údaji byly v souladu s GDPR.
2.1

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přesný popis zásad zpracování osobních údajů řeší článek č. 5 GDPR.
2.1.1

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

Požadavek dle GDPR

Plnění na straně Správce

2.1.2

Plnění na straně Správce

Plnění na straně Správce

Osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně
vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány
způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
Ke zpracování naprosté většiny osobních údajů má
Správce zákonné zmocnění plynoucí z podstaty jeho
✓
legislativního poslání.
Osobní údaje nejsou předávány dalším příjemcům,
nebo zpracovatelům bez povinnosti plynoucí
✓
z povinnosti na straně Správce.

Zpracování osobních údajů musí být přiměřené, relevantní
a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu,
pro který jsou zpracovávány.
Osobní údaje nad rámec zákonného zmocnění nejsou
✓
zpracovávány.

Zásada přesnosti

Požadavek dle GDPR

Plnění na straně Správce

2.1.5

✓

Zásada minimalizace údajů

Požadavek dle GDPR

2.1.4

✓

Zásada účelového omezení

Požadavek dle GDPR

2.1.3

Ve vztahu k subjektu údajů musí být osobní údaje
zpracovávány korektně a zákonným a transparentním
způsobem.
Ke zpracování naprosté většiny osobních údajů má
Správce zákonné zmocnění plynoucí z podstaty jeho
legislativního poslání.
Správce nezpracovává osobní údaje nad rámec
nezbytné nutnosti, veškeré údaje jsou zpracovávány
pravdivě a zřetelně.

Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby
aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření,
aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím
k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně
vymazány nebo opraveny.
Správce vede osobní údaje v aktualizované podobě.
V případě nutnosti je Správce schopen provést
✓
aktualizaci dat a provést výmaz neaktuálních dat.

Zásada omezeného uložení

Požadavek dle GDPR
Plnění na straně Správce

Osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující
identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné
pro účely, pro které jsou zpracovávány.
Správce se při archivaci a skartaci dokumentů řídí
✓
vlastním Skartačním a archivačním řádem.
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2.1.6

Zásada integrity a důvěrnosti

Požadavek dle GDPR

Plnění na straně Správce

Osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí
náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany
pomocí vhodných technických, nebo organizačních opatření
před neoprávněným či protiprávním zpracováním
a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Osobní údaje jsou zpracovávány jak v digitální,
tak fyzické podobě. V digitální podobě jsou
zpracovávány prostřednictvím důvěryhodných
✓
ekonomických softwarů. V papírové podobě jsou údaje
zpracovávány přehledně, bezpečně a je primárně
chráněna jejich důvěrnost a bezpečnost.

Naplňování zásad zpracování osobních údajů bylo posuzováno a stanoveno na základě řízeného
rozhovoru se statutárním zástupcem Správce. Je popsáno v analytické části tohoto dokumentu.
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2.2

PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE VŮČI SUBJEKTŮM ÚDAJŮ

Podle ustanovení článku 13 GDPR je správce osobních údajů povinen všem relevantním subjektům údajů
sdělit stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem následující informace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

identifikaci a kontaktní údaje správce či jeho případného zástupce;
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů;
účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny;
právní základ zpracování osobních údajů;
oprávněné zájmy, pokud dochází ke zpracování na základě tohoto zákonného zmocnění;
případné další příjemce (kategorie příjemců) osobních údajů;
případný úmysl správce předat osobní údaje mimo EU;
dobu uložení osobních údajů, nebo kritéria určení doby;
poučit o existenci práva a možnosti požadovat od správce:
o přístup k osobním údajům, které se týkají subjektu osobních údajů;
o opravu nebo výmaz osobních údajů;
o omezení zpracování osobních údajů;
o vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
o přenositelnost osobních údajů;
pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu se zpracováním, pak poučení
o možnosti kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
o existenci práva podat stížnost Dozorovému úřadu;
zda je poskytování osobních údajů zákonným, či smluvním požadavkem, nebo požadavkem,
který je nutné uvést do smlouvy a zda má subjekt údajů povinnost údaje poskytnout, a důsledky
neposkytnutí osobních údajů;
zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování a postupy i význam
a předpokládané důsledky takového zpracování;

Doporučení:
Definovat informační sdělení pro subjekty osobních údajů ve shora uvedeném členění. V elektronické
formě toto sdělní zveřejnit na webových stránkách Správce v samostatné záložce.
V tištěné podobě se doporučuje toto sdělení umístit na veřejně přístupné místo v administrativní budově
Správce, jako stálý a trvalý odkaz.

Plnění:
Tuto povinnost Správce plní - viz. https://www.korozluky.cz/urad-obce-1/gdpr/

PŘÍPAD, KDY ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEPOCHÁZÍ PŘÍMO OD SUBJEKTU ÚDAJŮ,
SE U SPRÁVCE NEVYSKYTUJE.
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2.3

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

GDRP v článku 30 ukládá správci vést Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Správce je
současně vyloučen z výjimky, definované v odstavci 5 uvedeného článku, neboť zpracovávání osobních
údajů není příležitostné a dochází při něm ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů.
Záznam o činnostech zpracování obsahuje následující informace:
•
identifikaci a kontaktní údaje správce;
•
jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů;
•
účely zpracování osobních údajů;
•
popis kategorií subjektů osobních údajů;
•
popis kategorií osobních údajů;
•
kategorie příjemců, kterým byly / budou osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců usazených
mimo EU;
•
informace o případném předání osobních údajů mimo území EU;
•
plánované lhůty pro výmaz osobních údajů (doba se odvíjí od spisového a skartačního řádu);
•
obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.
Doporučení:
Vypracovat (písemně / elektronicky) záznamy o činnostech zpracování ve výše uvedených agendách.

Plnění:
Plnění této povinnosti nahrazuje kompletně ustanovení článku 1.3 tohoto dokumentu.
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2.4

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle ustanovení článku 39, odstavec 1, písmeno a) GDPR, je Správce typem subjektu, který musí mít
jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
Mezi základní pravomoci pověřence pro ochranu osobních údajů patří:
•
poskytovat správci informace a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů;
•
monitorovat v dané organizaci soulad zpracování s nařízením GDPR;
•
na požádání poskytnout poradenství k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
•
spolupráce a komunikace s dozorovým úřadem;
•
komunikace se subjekty osobních údajů.
2.4.1

Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů dne článku 38 GDPR:

a) Správce a zpracovatel zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen
do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů. 4.5.2016 L 119/55 Úřední věstník
Evropské unie.
b) Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených
v článku 39 GDPR tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním
údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných znalostí.
c) Správce a zpracovatel zajistí, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů nedostával žádné pokyny
týkající se výkonu těchto úkolů. V souvislosti s plněním svých úkolů není správcem
nebo zpracovatelem propuštěn ani sankcionován. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo
podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům Správce nebo zpracovatele.
d) Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech
souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení.
e) Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán tajemstvím
nebo důvěrností, v souladu s právem EU nebo členského státu.
f) Pověřenec pro ochranu osobních údajů může plnit i jiné úkoly a povinnosti. Správce
nebo zpracovatel zajistí, aby žádné z těchto úkolů a povinností nevedly ke střetu zájmů.
Po jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů má správce osobních údajů povinnost sdělit
Dozorovému úřadu kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů.
Postačí prosté oznámení datovou zprávou zaslané datovou schránkou či poštou.
Doporučení:
Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto povinnost může Správce splnit i uzavřením
smluvního vztahu.
Plnění:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
MAS Naděje o.p.s., IČ 22801073, Lišnice 42, 434 01 Lišnice
Smlouva o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřena dne 17. 4. 2018.
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2.5
2.5.1

IMPLEMENTAČNÍ DOPORUČENÍ
Doporučení pro digitální zpracování osobních údajů

Níže je uveden seznam doporučených opatření, které by Správce měl zavést v oblasti digitálního
zpracovávání osobních údajů:
Popis opatření

Naléhavost

Nepoužívat SW, kterému vypršela podpora
(např. Windows Vista)
Používat pouze licencovaný a pravidelně
aktualizovaný software
Nepoužívat bezplatné antivirové programy
Zabezpečit PC před neoprávněným použitím
•
nastavit odpovídající hesla pro přístup
do PC
Nastavit na PC režim spánku při odcházení od
PC
Bezpečnost přístupových hesel
• přístupová hesla nesdělovat třetím
osobám, ani je nenechávat na viditelných
místech
• vést evidenci přístupových hesel a
zabezpečit jí proti odcizení
Nesdílet administrátorská hesla s dodavateli
SW
Zálohování dat + úschova záloh
Neukládat data s osobními údaji na
nezabezpečených úložištích
Smluvně ošetřit pravidelný servis výpočetní
techniky
Prověřit u dodavatele ES KEO a GORDIC
možnost pseudonymizace osobních údajů
v jejich aplikacích
• nastavení šifrování
Nastavení šifrování při dálkovém přístupu
(sdílená obrazovka)
Splnit informační povinnost Správce vůči
subjektům údajů
Nastavit vhodný systém proti
nekontrolovatelnému výskytu pracovních
adresářů s výskytem osobních údajů v PC –
nutno upravit směrnicí

Plnění

2

ANO

1

ANO

1

ANO

1

ANO

1

ANO

1

ANO

1

ANO

1

ANO

1

ANO

2

Doporučeno

2

Nutno prověřit

1

ANO

1

ANO

2

NE

Vysvětlivky ke stupnici naléhavosti:
1
2
3

bezodkladně
s ohledem na míru rizika
s ohledem na technické možnosti na straně správce s přihlédnutím k jeho finančním možnostem
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2.5.2

Doporučení pro manuální zpracování osobních údajů

Níže uvádíme seznam doporučených opatření, které by Správce měl zavést v oblasti manuálního
zpracovávání osobních údajů:
Popis opatření

Naléhavost

Plnění

Fyzicky vedené složky zabezpečit proti zneužití
• složky uchovávat v bezpečných prostorech
(zámek, alarm, mříž)

2

ANO

Složky uchovávat v uzamykatelné skříni

3

ANO

Přizpůsobit záznamy (např. zápisy a usnesení
ze zasedání zastupitelstva požadavku na
anonymizaci osobních údajů)

1

ANO

Technicky zabezpečit PC proti jejich krádeži

1

ANO

2

ANO

1

NE

1

NE

2

NE

1

ANO

2

ANO

Dodržovat, případně aktualizovat Spisový a
archivační řád
Zpracovat samostatnou směrnici pro nakládání
s osobními údaji
Proškolit zaměstnance o nakládání s osobními
údaji
Proškolit zaměstnance o používání výpočetní
techniky
Splnit informační povinnost Správce vůči
subjektům údajů
Realizovat vhodná technická opatření pro
možnost vést obchodní jednání na místech,
kde nedochází k uskladnění složek s osobními
údaji (stavebně dispoziční řešení jako např.
pult pro „klienty“, okénko, samostatná
místnost)
Vysvětlivky ke stupnici naléhavosti:
1
2
3

bezodkladně
s ohledem na míru rizika
s ohledem na organizační a technické možnosti na straně správce s přihlédnutím k jeho
finančním možnostem
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2.5.3

Organizačně technické doporučení

Organizačně technické doporučení je souborem opatření, vedoucí k maximalizaci souladu zpracovávání
osobních údajů správcem s nařízením GDPR.
Správci se doporučuje provést následná opatření:
• Revizi a úpravu smluv s dodavateli EaIS, MISYS, Galileo;
• Revizi a úpravu vnitřních předpisů a směrnic správce;
• Aktualizaci Skartačního a archivačního plánu správce;
• Přijmout samostatný vnitřní předpis (směrnici o nakládání s osobními údaji), která bude mimo jiné
upravovat:
a) popis oprávnění přístupu ke složkám s osobními údaji (jmenovitě, nebo po „funkcích“);
b) evidenci klíčů od kanceláří (včetně kopií);
c) evidenci přístupových hesel do EaIS, AIS (jejich přidělování, uchovávání, likvidace);
d) popis nakládání s fyzickými složkami (například zákaz odnášení domů apod.);
e) pravidla pro uchování aktuálního stavu osobních údajů;
f) systém pravidelných školení zaměstnanců pro nakládání s osobními údaji;
g) systém školení k používání výpočetní techniky;
h) systém pro anonymizaci osobních údajů (např. přidělování unikátních čj. pro jednotlivé body
jednání zastupitelstva. Adekvátně k tomu upravit styl zveřejňovaných zápisů a usnesení - např.
„zastupitelstvo obce schválilo žádost čj. XY“);
i) evidenci přenosných datových nosičů, včetně popisu jejich používání a omezení používání
cizích nosičů;
j) šifrování datových nosičů;
k) pravidla pro tvorbu dočasných adresářů v PC a jejich odstraňování;
l) popis postupu Správce v případě výskytu incidentu.
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2.6

SHRNUTÍ

Správce je územně samosprávným celkem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů. Jakékoliv zpracovávání osobních údajů, tzn. veškerá činnost v oblasti nakládání s osobními
údaji u Správce je vykonávána na základě tzv. samostatné působnosti a v rámci zákonných zmocnění
také jako přenesený výkon státní správy.
Ke zpracovávání osobních údajů dochází u Správce v poměrně velkém rozsahu. Primárně se jedná
o údaje o občanech obce. Určitou část představují i osobní údaje o zaměstnancích a také osobní údaje
„smluvních partnerů“, ať již například dodavatelů služeb, nebo naopak tam, kde Správce určité služby
realizuje – například pronájmy majetku.
Naprostá většina osobních údajů, s nimiž Správce nakládá, má pouze tzv. základní identifikační
charakter. K nakládání se zvláštní kategorií osobních údajů dochází pouze v nejnutnější míře,
a to v agendě evidence obyvatel a zaměstnanecké agendě.
Bylo zjištěno, že Správce při zpracovávání osobních údajů plní základní bezpečnostní standardy. Zjištění
závažných pochybení nebylo identifikováno.
Přesto se Správci doporučuje postupovat podle doporučení uvedených v bodech 2.2, 2.3,
2.4 a 2.5.
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3
3.1

PŘÍLOHA
VSTUPNÍ DOTAZNÍK

Název
IČ
Sídlo
ORP
NUTS II
ID datové schránky
Tel
e-mail
Web
Statutární zástupce

Obec Korozluky
00265993
Korozluky 20, 434 01 Most
Most
Severozápad
rwdbr654
+420 602 543 783
obec@korozluky.cz
podatelna@korozluky.cz
starosta@korozluky.cz
www.korozluky.cz
Miroslav Nedrda

Ekonomický systém

Správa webu
Mail servis
MISYS
E – spis Lite
JIP KAAS
CzechPoint@office
TeamViewer
U kterých z EaIS obce mají jejich poskytovatelé i jen
teoretický přístup k datům

Struktura úřadu (místnosti)

Počítačové vybavení
Antivirové programy
Pravidelný servis EaIS obce
Zabezpečení IS
Zabezpečení pracovních PC
Počet zastupitelů
Je zřízena rada obce
Komise zastupitelstva
Počet členů komisí
Počet zaměstnanců
Mají zaměstnanci pracovní mobilní telefony
Zabezpečení mobilních aplikací
Výskyt osobních dat v pracovních telefonech
Existují pracovní
e-mailové adresy

GORDIC, GORDIC s.r.o., IČ: 47903783
•
Evidence obyvatel
•
Mzdy
•
Faktury
•
Pokladna
•
Účetnictví
KEO, ALIS spol. s r.o., IČ 00672416
•
Majetek
Galileo Corporation s.r.o., IČ 25448714
www.korozluky.cz
GEPRO s.r.o., IČ 44851529
ICZ a.s., IČ 25145444
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR
www.teamviewer.org; ammyy admin
GORDIC
KEO
JIP KAAS
CzechPoint
TeamViewer
•
Společná kancelář starosty a účetní v 1. NP
vybavena mříží a bezpečnostními dveřmi
•
Archiv 2. NP
•
Knihovna 2. NP
Veškeré vstupní prostory a dveře jsou vybaveny
zabezpečovacím zařízením.
1x PC – starosta (Win7)
1x PC – účetní (Win7)
1x PC – knihovna (Win7)
AWG – aktualizované
ANO – Miroslav Vaníček
ANO – logovaný uživatelský účet
ANO – logovaný uživatelský účet
7
NE
ANO
3
do 10 ti zaměstnanců
ANO – starosta
Běžná úroveň zabezpečení PIN
ANO – jméno, příjmení, tel. Číslo
ANO – starosta, účetní (omezeno, pouze pro odesílání)
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Zřizované instituce (školy, školky, kluby, hasiči)
Používáte pracovních mobilních zařízení (tablety,
notebooky,)
Zabezpečení mobilních zařízení
Bezpečnost databází a systémů ochrany proti úniku dat
Sdílené uložení dat
Provoz veřejné WIFI sítě
Pracujete s údaji z WIFI sítě
Vznikají dočasné pracovní složky v PC s teoretickým
výskytem osobních dat
Likvidace dočasných pracovních složek s teoretickým
výskytem osobních dat
Bezpečnostní audity
Máte certifikaci ISO
Má každý zaměstnanec vlastní přístup do obecních IS
Jaké systémy a jaká opatření máte na zabezpečení dat
zpracovávaných elektronicky
Zálohujete data z IS obce (kde, jak často)
Jaké systémy a jaká opatření máte na zabezpečení dat
zpracovávaných v papírové podobě
Existuje vnitřní předpis o nakládání s osobními daty
Existuje vnitřní předpis pro používání výpočetní techniky
Existuje evidence přístupových hesel do aplikací
Evidence osobních a kvalifikovaných certifikátů
Archivace certifikátů
Provozujete kamerový systém na pracovišti
Monitorujete veřejně přístupná místa v obci
Kdo má přístup ke kamerovým záznamům
Archivace kamerových záznamů
Pořizujete zvukové záznamy
Archivace zvukových záznamů
Jste zřizovatelem obecní policie
Máte systém, jak postupovat při porušení bezpečnosti
dat
Školíte zaměstnance o nakládání s daty obecně
Existuje oddělení, zaměstnanec nebo externí subjekt
odpovědný za zpracování osobních údajů obecně
Sdílíte osobní údaje s jinými organizacemi
Kupujete databáze kontaktů
Využíváte systém zaměstnaneckých benefitů
Pracujete s osobními údaji dětí
Pracujete s osobními údaji o zdravotním stavu fyzických
osob
Odstraňujete osobní údaje v případě, že již nejsou třeba
O jakých skupinách fyzických osobách zpracováváte
osobní údaje v rámci své činnosti
Způsob uchování osobních údajů v elektronické podobě
(tabulky, textové dokumenty, e-maily)
Způsob uchování osobních údajů v analogové podobě
(trezor, šuplík, šanon, stůl)
Sdílíte data o zaměstnancích
Sdílíte data o zaměstnancích mimo Evropskou unii
Kdo má přístup k datům o zaměstnancích a jakým
způsobem (jmenovitě nebo po skupinách zaměstnanců)
Sdílíte zaměstnanecká data s externími spolupracovníky
Mzdový účetní je zaměstnanec

NE
ANO - starosta
Není relevantní
NE – nutno prověřit u dodavatele
ANO – sdílené úložiště na pevném disku v PC starosty
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO
Starosta = evidence obyvatel, MISYS
Účetní = ostatní moduly
ANO – v rámci systému dodavatele software
ANO – na záložním disku uloženém v trezoru
ANO
externí disk cca 1 x měsíčně
data z EaIS na serveru o poskytovatele
Archivní skříně, regály, zamčený archiv, běžné
prostředky – šanony, archivní krabice
NE
NE
ANO – trezor v kanceláři
ANO – trezor v kanceláři
NE – staré se likvidují
NE
NE
Není relevantní
Není relevantní
NE
Není relevantní
NE
NE
NE
NE
ANO – pouze v rámci zákonné povinnosti
ZP, OSSZ, FÚ, ÚP, Exekutoři, PČR,
NE
NE
NE
ANO – v rámci zaměstnanecké agendy
ANO – v papírové podobě v rámci skartačního řízení
ANO
• Občané
• Zaměstnanci
Smluvní strany
ANO
MS Word – dočasné adresáře a složky
MS Excel – dočasné adresáře a složky
ANO – skříně, regály, police, stůl, šanony
NE
NE
ANO
• Starosta
účetní
NE
ANO
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Existuje vnitřní předpis, který upravuje nakládání s údaji
zaměstnanců
Školíte zaměstnance o nakládání s daty o zaměstnancích
Jak nakládáte s daty bývalých zaměstnanců
Jak dlouho data o zaměstnancích uchováváte
Existuje databáze o potenciálních uchazečích
o zaměstnání
Uzavíráte dohody o provedení práce nebo dohody o
pracovní činnosti
Jak dlouho tato data uchováváte po ukončení právního
vztahu
Posíláte subjektům marketingové materiály
Vyhodnocujete chování těchto osob na vašich stránkách
Máte externí marketingovou společnost
Pořádáte kulturní akce, při kterých jsou pořizovány
fotografie, nebo kamerové záznamy
Zveřejňujete fotografie na webu obce

ANO – Skartační a archivační řád
NE
V souladu s ustanovením archivního zákona
V souladu s ustanovením archivního zákona
NE
ANO
V souladu s ustanovením archivního zákona
NE
NE
NE
ANO – samostatná galerie v rámci webu
ANO – pouze reportážní typy fotografií
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