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

Personální
agenda

Mzdová agenda Střet zájmů

Správce

Správce

Účel zpracování
Organizace vítání
občánků, včetně
pamětní knihy
vítání

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

rodiče dětí, nově
narozené děti

Kategorie
osobních údajů

Jméno, adresní,
datum narození,
Pamětní kniha:
jméno a příjmení
rodiče

Příjemce
osobních údajů zaměstnanci,
nebo kategorie pamětní kniha:
příjemců
volně na obecních
akcích
pamětní kniha:
Doba uchování trvale;
osobních údajů pracovní seznam:
ihned po akci

Vedení personální
agendy

Vedení mzdové
agendy

Poskytování
informací dle
CzechPoint
zákona 106/1999
Sb.

Správce

Správce

Zpracovatel

Evidence
obyvatel

Správce

Oznámení o
příjmech a závacích
veřejného
funkcionáře,
žádosti o nahlížení
do registru

Příjem žádostí a
zpracování
odpovědí na žádosti
o informace dle
zákona o
sovobodném
příjem a zpracování
přístupu k
žádostí v rámci
Vedení evidence
informacím
služby CzechPoint obyvatel

starosta,
místostarosta,
žadatel o nahlížení
do registru

zaměstnanci,
starosta,
místostarosta,
žadatel, smluvní
strany

zaměstnanci,
žadatel, vlastníci
nemovitostí,
podnikající fyzické a
právnické osoby

jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště,
datová schránka

jméno, příjmení,
datm narozneí,
místo narození,
rodné číslo, trvalé
jméno, příjmení,
bydliště, doručovací
datum narození,
adresa, předchozí
rodné číslo, místo pobyt, číslo OP,
narození, rodné
omezení
příjmení, trvalé
způsobilosti, údaje
bydliště, číslo
o opatrovníkovi,
dokladu totožnosti, oprávněná osoba,
podpis
podpis

zaměstnanci
Jméno, příjmení,
titul, datum
narození, rodné
číslo, trvalé
bydliště, e-mail,
telefon, místo
narození, stát
narození, státní
příslušnost, místo
pobytu, zdravotní
pojišťovna,
bankovní spojení,
rodné příjmení,
předchozí
zaměstnavatel,
stav, rodinný
příslušník, děti,
doklady o vzdělání,
doklady o důchodu,
osobní spis, platový
výměr, výpis z
resjtříku trestů,
zdravotní prohlídky,
invalidita, zdravotní
znevýhodnění,
žádost o příspěvky,
potvrzení o
pracovní

zaměstnanci
jméno, příjmení,
titul, datum
narození, rodné
číslo, trvalé
bydliště, e-mail,
telefon, místo
narození, stát
narození, státní
příslušnost, místo
pobytu, zdravotní
pojišťovna,
bankovní spojení,
rodné příjmení,
předchozí
zaměstnavatel,
stav, rodinný
příslušník, děti,
doklady o vzdělání,
doklady o důchodu,
osobní spis, platový
výměr, invalidita,
zdravotní
znevýhodnění,
žádost o příspěvky,
potvrzení o
pracovní
neschopnosti,
prohlášení

obec zaměstnanci,
kontrolní
orgány,pracovníci
exekutorských
úřadů, úřad práce

obec - zaměstnanci,
kontrolní
orgány,pracovníci
exekutorských
obec - určení
úřadů, úřad práce zaměstnanci

obec - určení
zaměstnanci

obec - určení
zaměstnanci

50 let

50 let

5 let

10 let

jméno, příjmení,
datum narození,
rodné číslo, trvalé
bydliště, datová
schránka

5 let

zaměstnanci,
starosta, vlastníci
nemovitostí,
žadatelé, dotčené
osoby

Knihovna

Správce

Obecní kronika

Spisová služba

Správce

Přihlášení do
knihovny, evidence
výpůjček
Vedení kroniky

Kácení stromů

Správce

Správce

Příjem, vyřizování a Povolování kácení
odesílání
dřevin rostoucích
písemností
mimo les

uživatelé knihovny obyvatelé obce

žadatel, vlastníci
adresáti a příjemci dotčených
písemností
nemovitostí

jméno, příjmení,
trvalé bydliště,
datum narození,
podpis

jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště

jméno, příjmení,
datum narození,
adresa trvalého
pobytu, adresa pro
doručování,
identifikáto datové
schránky,
identifikační číslo
podnikajících osob

obec - určení
zaměstnanci

obec - určení
zaměstnanci

obec - zaměstnanci,
zastupitelé, kronika obec - určení
volně k přečtení
zaměstnanci

50 let přihlašovací
lístky, ostatní 5 let

průkazky po dobu
docházky do
knihovny

neomezeně

5 let

jméno, příjmení,
datum narození,
rodné číslo, adresa
trvalého pobytu,
adresa pro
doručování,
identifikátor datové
schránky

Účetnictví

Správce

Volební systém

Nálezy

Správce

Místní poplatky

Správce

přijímání a
evidence
nalezených věcí,
vydávání
nalezených věcí

vedení účetnictví
obce

vedení volebních
seznamů, zajištění
voleb

obyvatelé obce,
smluvní strany

obyvatelé obce s
volebním právem,
cizinci s volebním
právem v obci,
žadatelé o zápis do nálezci, vlastníci
voličského seznamu nalezených věcí

Správce

evidence místních
poplatků, jejich
vybírání, správa
nedoplatků

Hospodaření s
majetkem

Stočné

Správce

Správce

Správce

občané obce,
smluvní strany

jméno, příjmení,
datum narození,
rodné číslo, trvalé
bydliště,
identifikační sídlo
podnikajících osob,
sídlo, číslo účtu,
banka, telefon,
email

jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště,
identifikátor datové
jméno, příjmení,
schránky, číso účtu,
datum narození,
banka, indetifikační
rodné číslo, trvalé číslo podnikajících
bydliště,
osob nebo
identifikační sídlo právnických osob,
podnikajících osob podpis

jméno, příjmení,
věk, datum
narození, trvalé
bydliště, omezená
svéprávnost,
podpis, údaje o
zdravotním stavu

obec - určení
zaměstnanci

obec - určení
zaměstnanci

obec - určení
zaměstnanci,
členové okrskové
volební komise

obec - určení
zaměstnanci

obec - určení
zaměstnanci

obec - určení
zaměstnanci

obec - určení
zaměstnanci

5 let

pokladní doklady,
faktury 5 let,
dotace 10 let

seznamy voličů 5
let

5 let

10 let

5 let

15 let

Hřbitovní
poplatky

Správce

Informování
obyvatelstva

Správce

vedení evidence
hrobů a poplatků za rozesílání informací
poskytování dotací hrobová místa
z dění v obci

smluvní strany prodávající,
kupující, nájemci,
pronajímatelé,
propachtovatel

jméno, příjmení,
datum narození,
rodné číslo, trvalé
bydliště, číslo účtu,
banka, podpis,
datová schránka

jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště,
emailová adresa,
číslo účtu, banka,
podpis

Poskytování
dotací

Správce

uzavírání smluv
(kupní, nájemní,
pachtovní), vedení
evidence smluv a evidence smluv,
nemovitostí
realizace práv a
napojených na
povinností
kanalizaci, výpočet vyplývajcícíh z
dokumentace dle
a výber stočného uzavřených smluv zákona o obcích

poplatníci místních
poplatků
plátci stočného

jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště,
bydliště,
identifikátor datové
schránky,
jméno, příjmení,
identifikační údaje
datum narození,
trvalé bydliště,
podnikajících osob,
identifikátor datové číslo účtu, banka,
kopi průkazů ZTP
schránky

Zákon o obcích

příjemci dotací

nájemci hrobových
míst
občané obce

jméno, příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště, číslo
hrobu

jméno, příjmení,
emailová adresa,
telefonní číslo,
bydliště

obec - určení
zaměstnanci

zaměstnanci,
návštěvníci
internetových
stránek - úřední
desky

obec - určení
zaměstnanci

obec - určení
zaměstnanci

10 let

10 let

po dobu nájmu
hrobového místa

po dobu přihlášení
k odběru informací

Předávají se
osobní údaje
mimo EU? Pokud
ano, podrobnosti
o předání

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Právní titul účelu
zpracování dle čl.
6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní
povinnosti
d) nezbytné pro
ochranu životně
důležitých zájmů
subjektu
e) splnění úkolu
prováděného ve
veřejném zájmu
či při výkonu
veřejné moci na
základě pověření
f) oprávněný
zájem
příslušného
správce či třetí
strany

e

c

c

c

c

c

c

b

c

c

c

c

c

c

c

b

b

c

c

c

c

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

§ 36a zákona o
obcích

zákoník práce

zákoník práce

zákon o střetu
zájmů § 7

zákon o obcích,
zákon o provozu na
pozemních
komunikacích,
zákon o získávání a
zdokonalování
odborné
způsobilosti k řízení
motorových
vozidel, správní řád,
zákon o rejstříku
trestů, katastrální
zákon, zákon o
evidenci obyvatel,
zákon o
elektronických
úkonech a
autorizované
konvezi
dokumentů, zákon
o informačních
systémech veřejné
správy, vyhláška o
kontaktních
místech veřejné
zákon o svobodném správy, vyhláška o
přístupu k
stanovení
informacím § 2
podrobnsti

zákon o základních
registrech, zákon o
evidenci obyvatel,
vyhláška, kteoru se
provádí zákon o
evidenci obyvatel,
správní řád, ákon o
správních
poplatcích, školský
zákon

zákon o obcích,
zákon o knihovnách
a podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických a
zákon o kronikách
informačních služeb obcí

zákon o volbách do
zastupitelstev
krajů, zákon o
volbách do
zastupitelstvev
obcí, zákon o
volbách do
Parmanetu České
zákon o obcích,
zákon o účetnictví, republiky, zákon o
volbách do
zákon o dani
zákon o ochraně
zpřidané hodnoty, Evropského
přírody a krajiny,
zákon o
parlamentu, zákon
o volbě prezidenta
vyhláška o ochraně rozpočtových
republiky, zákon o občanský zákoník §
zákon o archivnictví dřevin a povolování pravidlech
a spisové službě
jejich kácení § 4
územních rozpočtů místním referendu 1051 a následující

zákon o místních
poplatcích, daňový
řád, zákon o
správních
poplatcích, zákon o
obcích, insolvenční Není třeba vyplnit
zákon
buňku.

zákon o obcích

zákon o obcích

zákon o obcích,
zákon o rozpočtech
územních
zákon o obcíh,
samosprávných
zákon o
celků
pohřebnictví

zákon o krizovém
řízení, zákon o
obcích

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

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

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

registr obyvatel

X

X

X

X

registr osob, registr
obyvatel, katastr
nemovitostí

registr obyvatel

X

X

X

registr obyvatel,
registr osob,
katastr nemovitostí

X

registr obyvatel

X

registr obyvatel

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

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

