Pojmenování a popis
Evidence
Personální
agendy / parametr
obyvatel
agenda
zpracování Osobních údajů
Jsem správcem nebo
zpracovatelem? Pokud
Kombinace
Správce
zpracovatelem - pro jakého Správce+Zpracovat
el
správce? (konkrétní
označení)
Účel zpracování

Evidence obyvatel

Mzdová agenda

Správce

Evidence
poplatků

Správce

Zápisy
zastupitelstev

Kronika

Správce

Správce

Účetnictví

Evidence
majetku

Správce

Správce

Doba uchování osobních
údajů
50 let

Czech Point

Správce

Správce

Exekuce

Soudy, Policie

Správce

Žádosti,
stížnosti

Správce

Správce

Správa poplatků

Kronika

Zastupitelstvo

Účetnictví

Evidence majetku

Spisová služba

Vidimace a
legalizace

Czech Point

Exekuce

Soudy, Policie

Žádosti, stížnosti

zaměstnanci aj.

zaměstnanci aj.

občané

občané

zastupitelstvo

účetní jednotka

účetní jednotka

občané,
zaměstnanci

občané

občané

občané

občané

občané

jmenné, adresní,
identifikační, r. č.,

jmenné, adresní,
identifikační, r. č.,

jmenné, adresní,
identifikační, r. č.,

jmenné, adresní,
popisné

jmenné, adresní,
identifikační,

jmenné, adresní,
identifikační,

jmenné, adresní,
identifikační,

jmenné, adresní,
identifikační,

jmenné, adresní,
identifikační,

starosta, účetní

starosta, účetní

starosta, účetní

starosta, účetní

starosta, účetní

15 let

1 rok (jako cizí
dokumenty na
úřední desku), 5 let
prováděné exekuce 5 let

Příjemce osobních údajů
nebo kategorie příjemců
starosta, účetmí

Správce

Vidimace a
legalizace

Personální agenda Mzdová agenda

Kategorie subjektu údajů
(fyzických osob, jichž se
údaje týkají)
občané
jmenné, adresní,
Kategorie osobních údajů identifikační, r. č.,
rodinné,

Spisová služba

starosta, účetní

starosta, účetní
starosta, účetní
50 let - mzdové
listy, 10 let 50 let, 10 let nemocenské , soc. a
nemocenské ,
zdr. poj., 5 let sociální a zdravotní výplatní listiny,
pojištění, 5 let evidence pracovní
DPP, DPČ
doby
5 let

jmenné, adresní

jmenné, adresní

adresní, popisné

jmenné, adresní,
popisné

konikářka,starosta, starosta, účetní,
účetní, občané
občané

starosta, účetní,
orgány obce

starosta, účetní,
orgány obce

starosta - listinná,
účetní - listinná,
elektronická

listinná- kniha - 10
let od uzavření
uložena v archivu listinná 10 let Přerov
uložena do archivu 5 let, 10 let

5 let

5 let

kniha 10 let

5 let

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

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

c

c

c

c

e

c

c

c

c

c

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
Zákon o evidenci
nebo třetí strany
obyvatel

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

zákonný

Pokud se údaje nezískaly od
subjektu údajů a jejich
Evidence obyvatel
získání není uloženo
zákonem, jaký je zdroj
osobních údajů?
Zda dochází k
automatizovanému
rozhodování, včetně
profilování, pokud ano,
informace o tom

NE

262/2006 Sb.
zákoník práce

262/2006 Sb.
zákoník práce

zákonný

zákonný

X

X

NE

NE

zákona č. 565/1990
Sb., o místních
poplatcích,zákona Zákon č. 132/2006
Zákon č. 499/2004
č. 128/2000 Sb., o Sb.Zákon o
zákona č. 128/2000 Zákon č. 563/1991 zákona č. 128/2000 Sb., o archivnictví a Zákon č. 21/2006
obcích
kronikách obcí
Sb., o obcích
Sb.
Sb., o obcích
spisové službě
Sb., o ověřování

zákonný

zákonný

katastr nemovitostí,
evidence obyvatel
evidence obyvatel

NE

NE

Zákon č. 300/2008
Sb.Zákon o
elektronických
úkonech a
autorizované
zákona č. 128/2000 zákona č. 128/2000
konverzi
Sb., o obcích
Sb., o obcích
dokumentů

zákona č. 128/2000
Sb., o obcích,
Zákon 106/1999 Sb.
Zákon o
svobodném
přístupu k
informacím

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

X

X

X

X

X

evidence obyvatel,
základní registry

X

X

X

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

