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

Pokladna

Účetnictví
(listinná,
elektronicky)

správce

Správce

příjem za
odpady,psy,správní
poplatky, nájemné,
Účel zpracování výdaje za dohody,
materiál a služby
placené v hotovosti Vedení účetnictví

Kategorie
subjektu údajů
(fyzických osob,
jichž se údaje občané obce,
týkají)
organizace v obci,
moštovna, včelaři
listinné jméno,
Kategorie
příjmení, číslo
osobních údajů popisné či jméno
firmy

Příjemce
osobních údajů
nebo kategorie účetní, finanční
komise a starosta
příjemců
Doba uchování
osobních údajů S5
Předávají se
osobní údaje
NE
mimo EU? Pokud
ano, podrobnosti
o předání
Právní titul účelu
zpracování dle čl.
6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění
smlouvy
c) splnění právní
povinnosti
d) nezbytné pro
ochranu životně
důležitých zájmů
e
subjektu
e) splnění úkolu
prováděného ve
veřejném zájmu
či při výkonu
veřejné moci na
základě pověření
f) oprávněný
zájem
příslušného
správce či třetí
strany

Právní základ pro
zpracování (pro
případ titulu dle
čl. 6 odst. 1 písm.
c), e), f) + v
případě písm. f)
oprávněné zájmy
správce nebo
třetí strany

řízení
organizace

veřejné zakázky

správce

zajišťování chodu
obce dle zákona o
obcích

mzdová a
evidence došlé a
personální
odeslané pošty
agenda

správce

správce

Kombinace
Správce+Zpracovat
el

Odeslaná i přijatá
pošta v
zajišťování dle
elektronické verzi i
zákona o zadávání doručená poštou či
VZ
osobně
mzdová agenda

Plátci a příjemci

občané obce, firmy
okolní obce a
veřejná správa v
stavební firmy a
Turnově a Liberci obec

Jméno, adresa

dle zákona o VZ,
jméno,
identifikační údaje příjmení,trvalé
dle zákona
bydliště

správce

správa IT

střet zájmů

Kombinace
Správce+Zpracovat
el

Správce

zajištování správní
agendy v oblasti
povolování kácení, zajišťování vedení
rušení trvalého
agend firmou
pobytu
Gordic

střet zájmů

zajišťování
správních agend
dle zákona

starosta,
místostarosta

zajišťování vedení
agend firmou
Gordic

CZECHPoint

knihovna

Správce

Správce

Vyřízení žádostí
Czech Point

knihovna

Žadatelé

čtenáři

údaje pro řádný
chod obce

mzdová a
personální agenda
listinně i
elektronicky:
jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště

jméno, příjmení,
bydliště, rok
narození

adresní,
identifikační,
kontaktní, popisné Údaje o majetku

Jméno,
adresa,rodné číslo,
číslo dokladu,
jméno, příjmení ,
podpis
email, podpis

starosta,
starosta,
místostarosta a
místostarosta,
zastupitelstvo
Určení zaměstnanci zastupitelstvo obce obce, účetní

účetní, účetní
externí firma

starosta, účetní

účetní,starosta

účetní, starosta,
místostarosta

občané

Účetní, starosta

S5

S5

A45

S5

S5

10 let

A10

A10

zajištění chodu
obce

správní eganda

starosta,
knihovnice, čtenáři
0 5 let

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

c

e

c

e

c

e

c

c

c

c

128/2000 Sb., Zákon o obcích,
563/1991 Sb., Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., Zákon o dani z
přidané hodnoty,
250/2000 Sb., Zákon o
rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů,
219/2000 Sb., Zákon o majetku
ČR a jejím
vystupování v
právních vztazích,
220/2013 Sb., Vyhláška o
požadavcích na
schvalování
účetních závěrek
některých
vybraných účetních
jednotek,

zákon 563/1991 Sb
v platném znění

zákon 262/2006 v
platném znění

zákon 134/2016

vyhláška 259/2012
o podrobnostech
výkonu spisové
služby

341/2017, zák. č
262/2006
Sb,586/1992Sb,592
/1192Sb.,589/1992 zákon č 89/2012
,187/2006Sb
OZ

zákon 262/2006 v
platném znění

14/2017 o střetu
zájmů

128/2000 Sb., Zákon o obcích,
361/2000 Sb., Zákon o provozu
pozemních
komunikacích a o
změnách některých
zákonů,
247/2000 Sb., Zákon o získávání
a zdokonalování
odborné
způsobilosti k
řízení motorových
vozidel a o
změnách některých
zákonů,
500/2004 Sb., správní řád,
269/1994 Sb., Zákon o Rejstříku
trestů,
256/2013 Sb., Zákon o katastru
nemovitostí
(katastrální zákon),
133/2000 Sb., Zákon o evidenci
obyvatel a rodných
číslech a o změně
některých zákonů 257/2001 Sb.,
(zákon o evidenci 128/2000 Sb.,

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

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

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

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

