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1 PŘÍPRAVA
PODKLADŮ
A
JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

MATERIÁLŮ

PRO

Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Příprava podkladů a materiálů pro jednání orgánů města

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb.
zákon č. 218/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

smluvní strana,
žadatel,
další osoby dotčené věcí

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa
trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, IČO, název firmy

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
IS ZR
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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2 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A OZNÁMENÍ
OBČANŮ
Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Vyřizování stížností, podnětů a oznámení občanů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

stěžovatelé
podatelé
oznamovatelé

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště nebo
kontaktní adresa

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

případně příslušný státní orgán nebo organizace v jejíž
působnosti stížnost patří

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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3 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 106/1999 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
příp. adresa bydliště a adresa pro doručování, elektronická
adresa (viz § 14 zákona č. 106/1999 Sb.)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

krajský úřad v případě odvolání

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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4 SPISOVÁ SLUŽBA
Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Spisová služba

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 499/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

odesílatel a adresát
účastník řízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa místa trvalého
bydliště, popř. doručovací adresa, adresa sídla
další údaje uvedené v dokumentaci

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

občané
organizace v rámci odpovědi

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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Záznamy o činnostech zpracování

5 SMLUVNÍ VZTAHY
JEJICH DODATKŮ

VČ.

EVIDENCE

SMLUV

A

Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Smluvní vztahy vč. evidence smluv a jejich dodatků

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 340/2015 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

smluvní strana
fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá
zvláštní zákon)

4

kategorie osobních údajů

fyzické osoby podnikající:
jméno, příjmení, IČO, adresa sídla,
fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: jméno,
příjmení, název organizace

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

smluvní strana,
orgány stanovené zvláštním zákonem

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
registry

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne
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9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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6 PRACOVNÍ SLOŽKA ZAMĚSTNANCE
Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Pracovní složka zaměstnance

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail, pracovní doba,
pracovní náplň, hodnocení zaměstnance, přehled školení, výše
osobního příplatku

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

po dobu pracovněprávního poměru,
dále dle Spisového a skartačního plánu
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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7 HLÁŠENÍ, EVIDENCE A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O
ÚRAZU, BOZP
Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Hlášení, evidence a zasílání záznamu o úrazu, BOZP

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec

4

kategorie osobních údajů

dle NV č. 201/2010 Sb.

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány uvedené v nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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8 VEDENÍ EVIDENCE ČLENŮ KOMISÍ RM A VÝBORŮ
ZM
Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
Vedení evidence členů komisí RM a výborů ZM

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

členové komisí a výborů

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa, email, telefon

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

po dobu trvání výkonu funkce
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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9 VEDENÍ PŘÍRUČNÍCH POKLADEN
Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Vedení příručních pokladen

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 634/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

plátce

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
podpis

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

__________________________________________________________________________________________
Stránka 27 z 379

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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10
LEGALIZACE

VIDIMACE

A

Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Vidimace a legalizace

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 21/2006 Sb.
vyhláška č. 36/2006 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel o provedení úkonu

4

kategorie osobních údajů

v rozsahu zvláštních zákonů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány stanovené zvláštním zákonem

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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11 VEDENÍ
PERSONÁLNÍCH
SPISŮ
ŘEDITELŮ
PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANÝCH
MĚSTEM
Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Vedení personálních spisů ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných městem

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb. zákon č. 564/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

ředitel příspěvkové organizace

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození , platový výměr

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
jednotky osob ročně
zpracovávaných osobních údajů

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu výkonu funkce ředitele,
dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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12

SPRÁVA MÍSTNÍCH POPL ATKŮ

Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Správa místních poplatků

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 280/2009 Sb.,
zákon č. 565/1990 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

plátce,
žadatel o provedení úkonů,
příjemce platebního výměru

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

jméno, příp. jména a příjmení, datum narození žadatele,
adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území
ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR

žadatelé o provedení úkonu,
účastníci řízení,
subjekty dotčené správou daní a poplatků
subjekt údajů
Centrální evidence osob

6

Zdroje osobních údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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13 KONTROLNÍ
ČINNOST
ORGANIZACÍCH

V

PŘÍSPĚVKOVÝCH

Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Kontrolní činnost v příspěvkových organizacích

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 255/2012 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

kontrolovaná osoba
zástupci příspěvkové organizace

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

kontrolovaný orgán nebo organizace

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

jméno, příjmení, datum narození,
jiné údaje uvedené subjektem
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10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

podle Spisového a skartačního řádu
112.1 / V 10
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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14

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

účel zpracování

Veřejné zakázky

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 134/2016Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zájemce o veřejnou zakázku

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, IČO, název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo, číslo bankovního účtu, e-mail, telefon

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu
nebo
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po dobu stanovenou poskytovatelem dotace

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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15

POKLADNÍ MÍSTA

Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Pokladní místa

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 563/1991 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

plátce,
příjemce,
další dotčené osoby

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa pobytu nebo sídla firmy, číslo
občanského průkazu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

__________________________________________________________________________________________
Stránka 39 z 379

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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16 ARCHÍV OSOBNÍCH SPISŮ A MZDOVÝCH LISTŮ
PO
BÝVALÝCH
ZAMĚSTNANCÍCH
ODBORŮ
ZRUŠENÉHO OKRESNÍHO ÚŘADU V UHERSKÉM
HRADIŠTI, KTEŘÍ UKONČILI PRACOVNÍ POMĚR
DO 31.12.2002
Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …

1

účel zpracování

Archív osobních spisů a mzdových listů po bývalých
zaměstnancích odborů zrušeného Okresního úřadu v
Uherském Hradišti, kteří ukončili pracovní poměr do
31.12.2002

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 499/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

bývalý zaměstanec

4

kategorie osobních údajů

jmémo, příjmení, titul, RČ, datum narození, místo narození,
adresa trvalého bydliště, zaměstnavatel, údaje evidované dle
zákona o sociálním a zabezpečení a zákona o nemocenském
pojištění

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne
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9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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17

VYSTAVENÍ A EVIDENCE ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vystavení a evidence účetních dokladů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

kategorie subjektů údajů

dodavatel,
zaměstnanec,
správce nebytových prostor,
další dotčené fyzické osoby

3

fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá
zvláštní zákon)
4

kategorie osobních údajů

fyzické osoby podnikající:
jméno, příjmení, IČO, adresa sídla,
fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: jméno,
příjmení, název organizace

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

vlastní
ARES

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne
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9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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18

CZECH POINT

Odbor: Společná agenda

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Czech POINT

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 269/1994 Sb.
zákon č. 365/2000 Sb.
zákon č. 111/2009 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

v rozsahu zvláštních zákonů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

1

subjekt údajů
Czech POINT
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

__________________________________________________________________________________________
Stránka 46 z 379

Záznamy o činnostech zpracování

19 SCHVALOVÁNÍ
TECHNICKÉ
DOVEZENÉHO VOZIDLA

ZPŮSOBILOSTI

Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 56/2001 Sb.
zákon č. 185/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
vyhláška č. 343/2014 Sb.
vyhláška č. 342/2014 Sb.
vyhláška č. 341/2014 Sb.
vyhláška č. 302/2001 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu,
název firmy, IČO, sídlo firmy

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Ministerstvo dopravy ČR
Policie ČR

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

1
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9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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20 REGISTRACE VOZIDEL, REGISTRACE VOZIDEL
ZE ZAHRANIČÍ
Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Registrace vozidel, registrace vozidel ze zahraničí

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 56/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č. 185/2001 Sb.
vyhláška č. 341/2014 Sb.
vyhláška č. 342/2014 Sb.
vyhláška č. 343/2014 Sb.
vyhláška č. 302/2001 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel
zástupce žadatelů

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa
trvalého bydliště, název firmy, IČO, sídlo firmy, adresa povolení
k pobytu (u cizinců)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Ministerstvo dopravy ČR
Policie ČR
exekutoři
notáři
insolvenční správci
každý, kdo prokáže veřejný zájem

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
zmocněnci,
dražební příklep

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

1
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8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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21

AGENDA AUTOŠKOLSTVÍ

Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Agenda autoškolství

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 247/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č.522/2012 Sb.
vyhláška č. 167/2002 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel
osoba zajišťující výuku a výcvik

1

jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa místa
trvalého pobytu, příp. adresa k doručování, příp. povolení k
pobytu,
4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Ministerstvo dopravy ČR
krajský úřad

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

číslo profesního průkazu učitele AŠ, rozsah skupin, profesní
způsobilost řidiče, místo, datum, čas zahájení výuky, žádost o
přijetí k výuce a výcviku, potvrzení o absolvované výuce a
výcviku, číslo ŘP, výpis z ŽR, nájemní smlouvy, zmocněnci
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9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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22 ÚDAJE VEDENÉ O ŘIDIČÍCH V CENTRÁLNÍM
REGISTRU ŘIDIČŮ (BODOVÝ SYSTÉM)
Odbor: Odbor dopravně správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Údaje vedené o řidičích v Centrálním registru řidičů
(bodový systém)

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 361/2000 Sb.
vyhláška č. 31/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

řidič

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, místo a okres narození,
adresa místa trvalého bydliště (u cizinců datum, místo a stát,
kde se narodili, adresa místa pobytu), datum, místo a okres
úmrtí, státní občanství, rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, u
cizinců počátek pobytu, jiné údaje (počet bodů, zákaz řízení oddo, přestupky, trestné činy, blokace, pozastavení řidičského
oprávnění, zadržení a odevzdání řidičského průkazu, DPV

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Policie ČR
správní orgány
soudy
exekutoři
Ministerstvo dopravy ČR
krajský úřad

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
základní registry

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

1
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8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

__________________________________________________________________________________________
Stránka 54 z 379

Záznamy o činnostech zpracování

23 ÚDAJE VEDENÉ V REGISTRU ŘIDIČŮ VČETNĚ
PRŮKAZŮ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ A
PAMĚŤOVÝCH KARET
Odbor: Odbor dopravně správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Údaje vedené v registru řidičů včetně průkazů profesní
způsobilosti řidičů a paměťových karet

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 361/2000 Sb.
vyhláška č. 31/2001 Sb.
zákon č. 247/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

řidič
žadatel

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres
narození, adresa místa trvalého bydliště (u cizinců datum,
místo a stát, kde se narodili, adresa místa pobytu), datum,
místo a okres úmrtí, státní občanství, rodné příjmení, rodné
číslo, pohlaví, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům, u cizinců počátek pobytu, jiné údaje (číslo OP,
vyjádření lékaře o zdravotním stavu, číslo MŘP, datum a čas
zahájení výuky (PPZŘ), délka zákazu, odevzdání ŘP, DPP,
harmonizované kódy k ŘO-omezení)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Policie ČR
správní orgány
soudy
exekutoři
Ministerstvo dopravy ČR
krajský úřad
Státní tiskárna cenin

6

Zdroje osobních údajů

subjekty údajů
základní registry

1

4
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7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

__________________________________________________________________________________________
Stránka 56 z 379

Záznamy o činnostech zpracování

24 PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ DOPRAVNÍCH A
OBČANSKO-SPRÁVNÍCH
(VEDENÍ
SPRÁVNÍHO
ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘESTUPKŮ DLE ZVLÁŠTNÍCH
ZÁKONŮ)
Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Projednávání přestupků dopravních a občansko-správních
(vedení správního řízení ve věci přestupků dle zvláštních
zákonů)

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 251/2016 Sb.
zákon č. 168/1999 Sb.
zákon č. 56/2001 Sb.
zákon č. 13/1997 Sb.
zákon č. 361/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zvláštní zákony, směrnice a nařízení města

3

kategorie subjektů údajů

1

osoby stanovené zvláštním zákonem

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, státní
příslušnost, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování,
číslo občanského průkazu, číslo pasu, číslo řidičského průkazu,
číslo povolení k pobytu, obrazový a zvukový záznam z
kamerového záznamu, zvukový záznam ze zvukového
nahrávání, telefonní spojení, lokalizační údaje IP adresy,
fotografie osoby, kopie dokladu totožnosti (součást spisu), email, zdravotní stav (posudek od lékaře - pokud je nutný)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány určené zvláštními zákony
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6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
oznamovatel
základní registry

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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25 VÝKON MATRIČNÍ AGENDY - ZÁKON Č. 301/2000
SB., O MATRIKÁCH, JMÉNU A PŘÍJMENÍ
Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon matriční agendy - zákon č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 301/2000 Sb.
zákon č. 133/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

dle zvláštních zákonů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

subjekty, orgány a organizace určené zvláštními zákony a
mezinárodními smlouvami

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
základní registry

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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26 URČENÍ OTCOVSTVÍ - § 776 - 793 OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU ZÁKONA Č. 89/2012 SB.
Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Určení otcovství - § 776 - 793 občanského zákoníku zákona
č. 89/2012 Sb.

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 301/2000 Sb.
zákon č. 133/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

rodič dítěte
dítě

4

kategorie osobních údajů

jméno, jména, příjmení, datum narození, místo narození,
adresa trvalého bydliště, rodné číslo, rodinný stav, číslo
dokladu totožnosti

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
základní registry

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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27 OVĚŘOVÁNÍ
ZPŮSOBILOSTI
ÚŘEDNÍKA
PROVÁDĚNÍ VIDIMACE A LEGALIZACE

K

Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Ověřování způsobilosti úředníka k provádění vidimace a
legalizace

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 21/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

prověřovaný úředník

4

kategorie osobních údajů

jméno, jména, příjmení,
obecnímu úřadu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

datum

narození,

příslušnost

k

orgány určené zvláštními předpisy
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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28 VÝKON
STÁTNÍ
SPRÁVY
NA
ÚSEKU
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ , VEDENÍ AGENDOVÉHO
INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU
EVIDENCE
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (AISOP)
Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů ,
vedení agendového informačního systému evidence
občanských průkazů (AISOP)

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 328/1999 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

držitel dokladu
další osoba stanovená zvláštním zákonem

4

kategorie osobních údajů

v rozsahu zákona č. 328/1999 Sb.

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

1

subjekty a orgány určené zvláštními předpisy

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
základní registry
Policie ČR
matriční úřady

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne
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9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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29 VÝKON
STÁTNÍ
SPRÁVY
NA
ÚSEKU
CESTOVNÍCH DOKLADŮ - VEDENÍ AGENDOVÉHO
INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU
EVIDENCE
CESTOVNÍCH DOKLADŮ ( AISCD), VYDÁVÁNÍ,
ODNĚTÍ, ODEPŘENÍ VYDÁNÍ, PŘESTUPKY
Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …

účel zpracování

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů - vedení
agendového informačního systému evidence cestovních
dokladů (AISCD), vydávání, odnětí, odepření vydání,
přestupky

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

3

kategorie subjektů údajů

držitel dokladu
další osoba stanovená zvláštním zákonem

4

kategorie osobních údajů

v rozsahu zákona č. 329/1999 Sb.

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Policie ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
soudní orgány
příslušný obecní úřad

1

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
Ministerstvo vnitra,
Policie ČR
soudní orgány
registry a rejstříky
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7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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30 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU EVIDENCE
OBYVATEL
PŘIHLÁŠENÝCH
K
TRVALÉMU
POBYTU VE SPRÁVNÍM OBVODU, VEDENÍ AISEO
Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
přihlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu,
vedení AISEO

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 133/2000 Sb.
vyhláška č. 207/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

4

kategorie osobních údajů

v rozsahu stanoveném zvláštními zákony

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány určené zvláštními zákony
oprávněný subjekt

osoby určené zvláštním zákonem

ohlašovny
matriky
soudní orgány
krajské úřady
Ministerstvo vnitra ČR

6

Zdroje osobních údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne
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9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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31 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU EVIDENCE
OBYVATEL - EVIDENCE DORUČOVACÍCH ADRES
Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel Evidence doručovacích adres

2

právní titul pro zpracování

zákona 133/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště,
adresa pro doručování písemností, podpis, číslo dokladu
totožnosti

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

správce základních registrů
ohlašovna pobytu

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
základní registry

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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32 VÝKON STÁTNÍ SPRÁNY NA ÚSEKU EVIDENCE
OBYVATEL
VYDÁVÁNÍ
POTVRZENÍ
PRO
UPLATNĚNÍ PRÁVA V CIZINĚ
Odbor: Odbor dopravních a správních agend

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní sprány na úseku evidence obyvatel - vydávání
potvrzení pro uplatnění práva v cizině

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, jména, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum
narození, rodinný stav, děti a jejich datum narození

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
základní registry

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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33 PROJEDNÁVÁNÍ
PODNIKÁNÍ

PŘESTUPKŮ

NA

ÚSEKU

Odbor: Živnostenský odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

2

3

účel zpracování

Projednávání přestupků na úseku podnikání

právní titul pro zpracování

zákon č. 455/1991 Sb.
zákon č. 255/2012 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

kategorie subjektů údajů

pachatel,
svědek,
dodavatel,
odběratel,
zmocněnec
další osoby dle zvláštních zákonů

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, sídlo, číslo
občanského průkazu, číslo pasu, vzdělání, praxe, telefonní
spojení, bankovní spojení, obrazové a zvukové záznamy
(důkaz?), zmocněnci

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

správní orgány,
soudní orgány,
Policie ČR

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
svědci
správní orgány
Policie ČR
soudní orgány

6
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7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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34

KONTROLNÍ ČINNOST

Odbor: Živnostenský odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

2

3

účel zpracování

Kontrolní činnost

právní titul pro zpracování

zákon č. 455/1991 Sb.
zákon č. 634/1992 Sb.
zákon č. 353/2003 Sb.
zákon č. 307/2013 Sb.
zákon č. 247/2006 Sb.
zákon č. 49/1997 Sb.
zákon č. 266/1994 Sb.
zákon č. 526/1990 Sb.
zákon č. 65/2017 Sb.
zákon č. 255/2012 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 500/20

kategorie subjektů údajů

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

pachatel,
svědek,
dodavatel,
odběratel,
zmocněnec
další osoby dle zvláštních zákonů
jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, sídlo, číslo
občanského průkazu, číslo pasu, vzdělání, praxe, telefonní
spojení, bankovní spojení, obrazové a zvukové záznamy,
zmocněnci

správní orgány,
soudní orgány,
Policie ČR
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6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
svědci
správní orgány
Policie ČR
soudní orgány

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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35

VÝKON ŽIVNOSTENSKOPRÁVNÍ AGENDY

Odbor: Živnostenský odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Výkon živnostenskoprávní agendy

právní titul pro zpracování

zákon č. 455/1991 Sb.
zákon č. 255/2012 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

kategorie subjektů údajů

ohlašovatel,
žadatel o koncesi,
odpovědný zástupce,
členové statutárních orgánů,
zmocněnci,
další osoby dle zvláštních zákonů

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, sídlo, číslo
občanského průkazu, číslo pasu, vzdělání, praxe, telefonní
spojení, bankovní spojení, obrazové a zvukové záznamy,
zmocněnci

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

správní orgány,
soudní orgány,
Policie ČR

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
svědci
správní orgány
Policie ČR
soudní orgány

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní

ne

1

2

3
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údaje

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací
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36

EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ

Odbor: Živnostenský odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidence zemědělských podnikatelů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 252/1997 Sb.

kategorie subjektů údajů

statutární zástupce,
člen statutárního orgánů,
zemědělský podnikatel
zmocněnec

4

kategorie osobních údajů

adresní a identifikační údaje - jméno, příjmení, státní občanství,
adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, rodné číslo,
případně datum narození, prohlášení o tom, zda soud nebo
správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské
výroby, další údaje § 2f zákona o zemědělství, zmocněnci

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

správní orgány,
soudní orgány,
Policie ČR

6

Zdroje osobních údajů

subjekty údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

3
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plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10
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37 KONKURZNÍ
ŘÍZENÍ
ŘEDITELŮ
ŠKOL
A
ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ
A
OSTATNÍCH
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
V OBLASTI
SPORTU A KULTURY
Odbor: Odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Konkurzní řízení ředitelů škol a školských zařízení a
ostatních příspěvkových organizací v oblasti sportu a
kultury

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006., zákoník práce
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
vyhláška č. 54/2005 Sb., náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, zákon 128/200 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník konkurzu

1

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa bydliště a adresa pro doručování
4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

nejvyšší dosažené vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů,
lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat práci ředitele,
životopis
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9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

do ukončení výběrového řízení,
dále dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

__________________________________________________________________________________________
Stránka 84 z 379

Záznamy o činnostech zpracování

38 ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NEZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z
DŮVODU NEČINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
DÍTĚTE
Odbor: Odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Řešení problematiky nezapsání dítěte do mateřské školy a
základní školy z důvodu nečinnosti zákonných zástupců
dítěte

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
§ 34, odst. 4 a § 36 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

3

kategorie subjektů údajů

rodič nebo zákonný zástupce dítěte/žáka

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte
(u cizinců místo pobytu dítěte)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

Registr obyvatel a agendový informační systém evidence
obyvatel

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

1

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

39 ZÁPISY DĚTÍ A ŽÁKŮ K POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ
A ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Odbor: Odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Zápisy dětí a žáků k povinné předškolní a školní docházce

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 561/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

děti přihlášené k povinné předškolní a školní docházce

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte
(u cizinců místo pobytu dítěte)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

spádová školská zařízení

6

Zdroje osobních údajů

Registr obyvatel a agendový informační systém evidence
obyvatel

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

max. 1 rok
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

40 JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL A
ŠKOLSKÝCH
,
KULTURNÍCH,
SPORTOVNÍCH
ZAŘÍZENÍ
Odbor: odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Jmenování a odvolání ředitelů škol a školských ,
kulturních, sportovních zařízení

2

právní titul pro zpracování

§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve
znění pozdějších předpisů a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb

3

kategorie subjektů údajů

ředitel školského zařízení

4

kategorie osobních údajů

jméno a příjmení, datum narození, bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

41 ŽÁDOST O ZÁPIS, ZMĚNU, VÝMAZ ÚDAJŮ
ZAPISOVANÝCH DO APLIKACE REJSTŘÍK ŠKOL A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Odbor: odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Žádost o zápis, změnu, výmaz údajů zapisovaných do
aplikace Rejstřík škol a školských zařízení

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 561/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

ředitel školského zařízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

42 ZVEŘEJŇOVÁNÍ
VÝSLEDKŮ
A
UMÍSTĚNÍ
SOUTĚŽÍCH V SOUTĚŽÍCH ORGANIZOVANÝCH
MĚSTEM V OBLASTI SPORTU
Odbor: odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Zveřejňování výsledků a umístění soutěžích v soutěžích
organizovaných městem v oblasti sportu

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

účastník soutěže

4

kategorie osobních údajů

adresní a indentifikační údaje: jméno a příjmení soutěžícího,
adresa školy

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

široká veřejnost

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

43 ADMINISTRACE OZNÁMENÍ K PODMÍNKÁM OZV
MĚSTA Č. 8/2015
Odbor: odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Administrace oznámení k podmínkám OZV města č. 8/2015

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení nebo název, datum narození nebo IČO, trvalá
pobyt nebo sídlo, adresa pro doručování,

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

ůčastníci řízení

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

44

ADMINISTRACE OZV MĚSTA Č. 5/2016

Odbor: odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Administrace OZV města č. 5/2016

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

ohlašovatel,
žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení nebo název, datum narození nebo IČO, trvalá
pobyt nebo sídlo, adresa pro doručování,

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

ůčastníci řízení

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

45 POSKYTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ Z
ROZPOČTU MĚSTA, ZPRACOVÁNÍ DATABÁZÍ
ŽADATELŮ O DOTACI Z OBLASTÍ
KULTURY,
CESTOVNÍHO RUCHU, VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A
MLÁDEŽE
Odbor: odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města,
zpracování databází žadatelů o dotaci z oblastí kultury,
cestovního ruchu, volného času dětí a mládeže

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel o dotaci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, adresa místa trvalého pobytu, rodné číslo,
kontaktní spojení, číslo účtu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

veřejnost

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

Záznamy o činnostech zpracování

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

46

VRATKY PŘÍPADNÝCH PŘEPLATKŮ ZE SANKCÍ

Odbor: Ekonomický odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vratky případných přeplatků ze sankcí

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 280/2009 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

plátce,
zástupce právnické osoby

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa pobytu nebo sídla firmy, číslo
bankovního účtu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

47 POKLADNÍ MÍSTA - PLATBY NÁJEMNÉHO,
POPLATKŮ, SANKČNÍ PLATBY, POPLATKŮ ZA
VYDÁNÍ DOKLADŮ, PŘI STAVEBNÍM ŘÍZENÍ, Z
ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZA BYTY,
VÝPLATY ZA DROBNÉ NÁKUPY, ZA CESTOVNÍ
NÁHRADY, VÝPLATY DPP A DPČ ATD.
Odbor: Ekonomický odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …

1

účel zpracování

Pokladní místa - platby nájemného, poplatků, sankční
platby, poplatků za vydání dokladů, při stavebním řízení, z
odboru životního prostředí, za byty, výplaty za drobné
nákupy, za cestovní náhrady, výplaty DPP a DPČ atd.

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 563/1991 Sb. zákon č. 634/2004 Sb.
280/2009 Sb. zákon č. 254/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

plátce,
zástupce právnické osoby

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa pobytu nebo sídla firmy, číslo
občanského průkazu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

zákon č.

Záznamy o činnostech zpracování

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

48 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Z NEZAPLACENÝCH
POPLATKŮ
Odbor: Ekonomický odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vymáhání pohledávek z nezaplacených poplatků

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

3

kategorie subjektů údajů

povinná osoba,
zástupci právnické osoby

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa pobytu nebo sídla firmy, RČ, číslo
bankovního účtu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

finanční úřad
exekutorský úřad

6

Zdroje osobních údajů

evidence a rejstříky

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

49

VEDENÍ SPISŮ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY

Odbor: Ekonomický odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vedení spisů veřejnosprávní kontroly

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole

3

kategorie subjektů údajů

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

kontrolovaný orgán,
poskytovatel dotace,
externí auditor

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

kontrolovaná osoba

jméno, příjmení, datum narození, osobní číslo, mzdové listy,
jiné údaje uvedené subjektem

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

50 VYPLNĚNÍ EVIDENČNÍHO LISTU DŮCHODOVÉHO
ZAJIŠTĚNÍ
Odbor: Ekonomický odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vyplnění Evidenčního listu důchodového zajištění

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Česká správa sociální zabezpečení

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

51 UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE INDIVIDUÁLNÍ DOTACE, PODPORA SPOLKŮ
Odbor: Ekonomický odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - individuální
dotace, podpora spolků

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a dále dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

3

kategorie subjektů údajů

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození , č.bankovního
účtu., jedno vyhotovení příjemce

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

žadatel

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

52

VYŘIZOVÁNÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Odbor: Ekonomický odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vyřizování pojistných událostí

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník řízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, datum
narození, příp. další údaje dle charakteru smluv a dohod
(telefon, e-mail, bankovní spojení)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

smluvní pojišťovna

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

53 PLNĚNÍ ÚKOLŮ DLE ZÁKONNÉ PŮSOBNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE
Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Plnění úkolů dle zákonné působnosti městské policie

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 553/1991 Sb.
zákon č. 65/2017 Sb.
zákon č. 361/2000 Sb.
další zvláštní předpisy

3

kategorie subjektů údajů

osoby uvedené v § 11 a § 12 zákona o obecní policii

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum a místo
narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, číslo
pasu, obrazový záznam §11a zákona o obecní policii

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

registr přestupů ISEP,
subjekty a orgány stanovené zvláštními zákony

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

1

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

dle zák. č. 553/1991 Sb.
dle Skartačního s pisového řádu
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

54 PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ DLE § 91 ZÁKONA
Č.
250/2016
SB.,
O
ODPOVĚDNOSTI
ZA
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH
Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

projednávání přestupků dle § 91 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 250/2016 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník přestupkového řízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datem narození, adresa místa trvalého pobytu,
číslo dokladu totožnosti, název právnické osoby, IČO, adresa
sídla podnikání, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu
a číslo dokladu totžnosti osoby jednající za obviněného, rodné
číslo

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Policie ČR, správní orgány, orgány činné v trestním řízení a
další orgány veřejné moci

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
Informační systém města,
informační systém evidence obyvatel

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

Záznamy o činnostech zpracování

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

55 KONTROLA
DODRŽOVÁNÍ
POVOLENÉ RYCHLOSTI

MAXIMÁLNÍ

Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Kontrola dodržování maximální povolené rychlosti

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 553/1991 Sb.
zákon č. 361/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

přestupci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození, rodné
číslo a fotografie řidiče vozidla, příp. fotografie spolujezdce,
fotografie registrační značky vozidla

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Policie ČR
orgány obce
další orgány veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů

6

Zdroje osobních údajů

radarové měřící záznamové zařízení, subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

dle zák. č. 553/1991 Sb.
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

56

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM

Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Městský kamerový dohlížecí systém

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 553/1991 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

osoby pohybující se v monitorovaných prostorech

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Policie ČR, správní orgány, orgány činné v trestním řízení,
orgány obce
další orgány veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů

6

Zdroje osobních údajů

obrazové záznamy na záznamovém zařízení MKDS

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle zák. č. 553/1991 Sb., automatické mazání záznamů po 28
dnech

fyzická podoba osoby
RZ vozidel

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

57

FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL A POMŮCEK

Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Forenzní značení jízdních kol a pomůcek

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

účastník projektu

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Policie ČR
městské policie

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle zák. č. 553/1991 Sb.

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

58

ZTRÁTY A NÁLEZY

Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Ztráty a nálezy

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3

kategorie subjektů údajů

nálezce věci,
vlastník ztracené věci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
popř. doručovací adresa, název právnické osoby, sídlo, IČO,
telefonický kontakt

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

59

ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ

Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Zjišťování vlastníků nemovitostí

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 553/1991 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

vlastníci nemovitostí

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

Katastr nemovistostí

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle zák. č. 553/1991 Sb.

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

60

DÍLČÍ PERSONÁLNÍ AGENDA

Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Dílčí personální agenda

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

3

kategorie subjektů údajů

strážníci
ostatní zaměstnanci MP

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, státní příslušnost,
dosavadní praxe, vzdělání, speciální dovednosti, telefonní
kontakt, výše platu, výše osobního ohodnocení

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu trvání pracovního poměru,
dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

61 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
U MĚSTSKÉ POLICIE
Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výběrová řízení na volná pracovní místa u městské policie

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

3

kategorie subjektů údajů

uchazeči

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého
bydliště, doručovací adresa, státní příslušnost, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního příslušníka), výpis z Rejstříku trestů, životopis,
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefon, e-mail

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

62

EVIDENCE ODPRACOVANÉ DOBY

Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Evidence odpracované doby

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných
důležitých osobních překážek v práci

3

kategorie subjektů údajů

strážníci
ostatní zaměstnanci MP

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, osobní číslo, funkční číslo, přítomnost na
pracovišti

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

1

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

63 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
A ZAJIŠTĚNÍ
ODBORNÉ PŘÍPRAVY STRÁŽNÍKŮ A ČEKATELŮ
Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vzdělávání zaměstnanců a zajištění odborné přípravy
strážníků a čekatelů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce

3

kategorie subjektů údajů

strážníci
ostatní zaměstnanci MP

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

vzdělávací instituce

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

64

PRŮKAZ STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE

Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Průkaz strážníka městské policie

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 553/1991 Sb.
vyhláška č. 418/2008 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

strážník

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, služební číslo, portrétní fotografie

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

osoby, kterým strážník prokazuje svou příslušnost k městské
policii

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
jednotky osob ročně
zpracovávaných osobních údajů

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu trvání pracovního poměru strážníka

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

65 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PRACÍ A
SLUŽEB
Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výběrová řízení na dodavatele prací a služeb

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 134/2016 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník výběrového nebo zadávacího řízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, název právnické osoby, místo trvalého pobytu,
sídlo podnikání, doručovací adresa, IČO, číslo bankovního
účtu, e-mail, telefon, oprávněný zástupce

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Registr smluv

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky posob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

po dobu stanovenou zákonem nebo podmínkami poskytovatele
dotace,
dle Spisového a skartačního řádu
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

66

PREZENTACE ČINNOSTI MP, AKTUALITY

Odbor: Městská policie

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Prezentace činnosti MP, aktuality

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 553/1991 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

fyzická osoba ve veřejném prostoru

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, fotografie osoby nebo fotografie skupiny osob

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

široká veřejnost

6

Zdroje osobních údajů

obrazový a zvukový záznam

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

1

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

67 REALIZACE
DODÁVEK

STAVEBNÍCH

PRACÍ,

SLUŽEB

A

Odbor: Odbor investic

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Realizace stavebních prací, služeb a dodávek

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 134/2016 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

smluvní strana
fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá
zvláštní zákon), telefon, e-mail, číslo bankovního účtu

4

kategorie osobních údajů

fyzické osoby podnikající:
jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, telefon, číslo bankovního
účtu
fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: jméno,
příjmení, název organizace

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

Záznamy o činnostech zpracování

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

68 ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STANOVISKA DOTČENÝCH
ORGÁNŮ (POVOLENÍ A UŽÍVÁNÍ STAVBY)
Odbor: Odbor investic

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Žádosti o vydání stanoviska dotčených orgánů (povolení a
užívání stavby)

2

právní titul pro zpracování

zákon č.183/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel
fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá
zvláštní zákon), telefon, e-mail, číslo bankovního účtu

4

kategorie osobních údajů

fyzické osoby podnikající:
jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, telefon, číslo bankovního
účtu
fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: jméno,
příjmení, název organizace

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

Záznamy o činnostech zpracování

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

69

ZTRÁTY A NÁLEZY

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Ztráty a nálezy

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 89/2012 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

nálezce,
vlastník

4

kategorie osobních údajů

číslo dokladu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

S/3

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

70

OCHRANA MAJETKU A OSOB

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

fyzická osoba

4

kategorie osobních údajů

fyzická podoba osoby

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

kamerový systém

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

dtisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

26 dnů

Ochrana majetku a osob

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

71

EVIDENCE CERTIFIKÁTŮ

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidence certifikátů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 499/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, e-mail

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Do ukončení pracovního poměru nebo vypršení platnosti

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

72 OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ
ÚŘEDNÍ ADRESOU

ZÁSILEK

OSOB

S

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Oznámení o uložení zásilek osob s úřední adresou

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

adresát

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

dopisní zásilka

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

během úložní doby - 10 dnů
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

73

AGENDA MOBILNÍCH TELEFONŮ

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Agenda mobilních telefonů

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec
další osoba

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, telefonní
číslo

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Do ukončení pracovního poměru.

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

74

EVIDENCE ČLENŮ ZASTUPTELSTVA MĚSTA

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidence členů zastuptelstva města

2

právní titul pro zpracování

oprávněný zájem správce

3

kategorie subjektů údajů

městský zastupitel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa, email, telefon, datum narození (pouze
u členů RM)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu trvání výkonu funkce

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

75 EVIDENCE
UŽIVATELŮ
CENTRÁLNÍCH
APLIKACÍ NA PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY
Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Evidence uživatelů centrálních aplikací na portálu veřejné
správy

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, email, telefon

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Ministerstvo vnitra ČR

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu trvání pracovního poměru

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

76 EVIDENCE UŽIVATELŮ PRO WEBOVÉ STRÁNKY
MĚSTA - NEVEŘEJNÁ ČÁST
Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

Evidence uživatelů pro webové stránky města - neveřejná
část

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec,
městský zastupitel,
člen komise města

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, email, telefon, osobní číslo, funkce, fotografie

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

po dobu trvání pracovního poměru nebo skončení výkonu
funkce nebo odvolání souhlasu se zasíláním notifikací
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

77 EVIDENCE UŽIVATELŮ
STRÁNKY MĚSTA

PRO

INTRANETOVÉ

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Evidence uživatelů pro intranetové stránky města

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, email

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu trvání pracovního poměru

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

78 EVIDENCE A ZABEZPEČENÍ
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ÚŘADU

PŘÍSTUPU

DO

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidence a zabezpečení přístupu do počítačové sítě úřadu

2

právní titul pro zpracování

oprávněný zájem správce

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec,
městský zastupitel,
externí pracovníci,
zaměstnanci dodavatelů

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, přihlašovací jméno, osobní číslo, e-mailová
adresa, titul, telefonní číslo, adresa pracoviště, pracovní
zařazení/funkce

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

3

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

po dobu pracovního poměru/výkonu funkce
po dobu trvání servisní smlouvy
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

79

DOTAZNÍKY PRO PŘÍSTUP K ICT

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Dotazníky pro přístup k ICT

2

právní titul pro zpracování

oprávněný zájem správce

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, přihlašovací jméno, osobní číslo, titul, telefonní
číslo

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu pracovního poměru

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

80

EVIDENČNÍ PROGRAM - VŠECHNY MODULY

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidenční program - všechny moduly

2

právní titul pro zpracování

oprávněný zájem správce

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, email

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu pracovního poměru

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

81

EVIDENČNÍ PROGRAM - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidenční program - veřejné zakázky

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 134/2016 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník zakázky

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, email, telefon, adresa, číslo účtu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

82

EVIDENČNÍ PROGRAM - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidenční program - vítání občánků

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

noví občánci,
rodiče

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, pohlaví

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

83

EVIDENČNÍ PROGRAM - SVATEBNÍ TERMÍNY

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidenční program - svatební termíny

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

snoubenci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, rok narození, adresa, stav, státní příslušnost

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

84

AGENDA STŘETU ZÁJMŮ

Odbor: Odbor organizační správy a informatiky

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Agenda střetu zájmů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

3

kategorie subjektů údajů

veřejný funkcionář

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, datum vzniku funkce

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Ministerstvo spravedlnosti ČR

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle zvláštních zákonů

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

85 PRONÁJEM
KRÁTKODOBÝ

NEBYTOVÝCH

PROSTOR

-

Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Pronájem nebytových prostor - krátkodobý

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

nájemce

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště, popř. adresa pro doručování, kontaktní telefon, email

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

správce nebytových prostor

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

86 DISPOZICE S NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA NÁVRHY
SMLUV
A
JINÝCH
PRÁVNÍCH
DOKUMENTŮ
Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Dispozice s nemovitým majetkem města - návrhy smluv a
jiných právních dokumentů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 89/2012 Sb.,
zákon č. 128/2000 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

smluvní strana

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště, rodné číslo popř. adresa pro doručování, datum
narození/IČO, místo podnikání, kontaktní telefon, email

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

1

Katastrální úřad
na vyžádání: soudní orgán, Policie ČR

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
vlastní
veřejné rejstříky

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

87

GPS SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

GPS sledování vozidel

2

právní titul pro zpracování

oprávněný zájem správce

3

kategorie subjektů údajů

řidič

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, provozní a lokalizační údaje vozidla

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

monitorovací systém ONI System

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

88

EVIDENCE A VÝDEJ PARKOVACÍCH KARET

Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Evidence a výdej parkovacích karet

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 361/2000 Sb.
zákon č. 13/1997 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatelé o parkovací kartu

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště popř. adresa pro doručování, datum narození, IČO, RZ
vozidla, kontaktní telefon, email

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

1

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

89 VÝKAZY ODPADŮ,
POPELNICE

ŽÁDOSTI

O

PŘIDĚLENÍ

Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkazy odpadů, žádosti o přidělení popelnice

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 185/2001 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

uživatel sběrného dvora
žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

po dobu evidence odpadů a poté dle Spisového a skartačního
plánu
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

90 EVIDENCE
DOKUMENTACI

ŽÁDOSTÍ

K

PROJEKTOVÉ

Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidence žádostí k projektové dokumentaci

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 183/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, telefon, e-mail

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

91

ŽÁDOST O KÁCENÍ STROMŮ A KEŘŮ

Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Žádost o kácení stromů a keřů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 114/1992 Sb.
vyhláška č. 175/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, telefon, e-mail

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

92 EVIDENCE PÍSEMNOSTI TÝKAJÍCÍ SE PRŮBĚHU
REALIZACE STAVEB
Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Evidence písemnosti týkající se průběhu realizace staveb

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

smluvní strana

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště/sídlo, datum
narození/IČO, příp. další údaje dle charakteru smluv a dohod

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

poskytovatel dotace

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

zákon č. 89/2012 Sb.

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

93 VYJADŘOVÁNÍ K ŽÁDOSTEM O ZVLÁŠTNÍ
UŽÍVÁNÍ, UZAVÍRKY, SJEZDY, O ZMĚNY MHD, O
ZMĚNY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vyjadřování k žádostem o zvláštní užívání, uzavírky,
sjezdy, o změny MHD, o změny dopravního značení

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb. zákon č. 13/1997 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení adresa místa trvalého bydliště, telefon, e-mail

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

94

NÁLEZY A PŘEDÁVÁNÍ ODCHYCENÝCH PSŮ

Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Nálezy a předávání odchycených psů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 246/1992 Sb.
zákon č. 166/1999 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

majitel zvířete,
náhradní majitel zvířete

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, telefon, e-mail

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

1

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

95

NÁJEMNÍ SMLOUVY NA HROBOVÁ MÍSTA

Odbor: Odbor správy majetku města

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Nájemní smlouvy na hrobová místa

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 256/2001 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

nájemce hrobového místa

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, rodné číslo,
telefon, e-mail

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

provozovatel hřbitova

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

96 ZAJIŠTĚNÍ
VÝKONU
OCHRANY DĚTÍ

SOCIÁLNĚ

PRÁVNÍ

Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

2

3

4

účel zpracování

Zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí

právní titul pro zpracování

zákon č. 359/1999 Sb.
zákon č. 218/2003 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.
zákon č. 99/1963 Sb.
zákon č. 108/2006 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 40/2009 Sb.
zákon č. 141/1961 Sb.
mezinárodní úmluvy a předpisy Evropské unie

kategorie subjektů údajů

kategorie osobních údajů

nezletilé dítě,
zákonný zástupce,
žadatelé o náhradní rodinnou péči,
další osoby stanovené zvláštním zákonem
jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní
příslušnost, adresa trvalého a aktuálního bydliště;
další rozhodné údaje dle charakteru dané věci

5

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány a organizace stanovení zvláštními zákony

Zdroje osobních údajů

oznamovatel,
subjekt údajů,
poskytovatelé zdravotnických služeb,
školy a školská zařízení,
Policie ČR,
soudní orgán,
státní zastupitelství,

Záznamy o činnostech zpracování

obecní úřad,
Úřad práce,
Okresní správa sociálního zabezpečení, informační systém
evidence obyvatel
7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

97

ZAJIŠTĚNÍ AGENDY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Zajištění agendy sociální práce

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 108/2006 Sb.
zákon č. 111/2006 Sb.
zákon č. 40/2009 Sb.
zákon č. 141/1961 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

osoby sociálně a zdravotně znevýhodněné nebo ohrožené
vyloučením

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého a aktuálního bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány a organizace stanovení zvláštními zákony

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
informační systém centrální evidence obyvatel

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

1

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

98

VÝKON AGENDY SOCIÁLNÍHO KURÁTORA

Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Výkon agendy sociálního kurátora

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 108/2006 Sb.
zákon č. 359/1999 Sb.
zákon č. 169/1999 Sb.
zákon č. 141/1961 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

klient sociálního kurátora

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány a organizace stanovení zvláštními zákony

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
Plocie ČR,
informační systém centrální evidence obyvatel

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

1

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

99

AGENDA VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ

Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Agenda veřejného opatrovnictví

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 89/2012 Sb.
zákon č. 108/2006 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 99/1963 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

osoby s omezenou svéprávností

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu nebo pasu
- ad.hoc pro úkony opatrovníka

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány a organizace stanovení zvláštními zákony

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
soudní orgán

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

1

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

100 SPRÁVNÍ
ŘÍZENÍ
VE
VĚCI
USTANOVENÍ
ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE DÁVEK DŮCHODOVÉHO
ZABEZPEČENÍ
Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce
dávek důchodového zabezpečení

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 582/1991Sb.
zákon č. 155/1995 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zvláštní příjemci dávek důchodového pojištění, poživatelé
důchodu

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého a aktuálního bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Česká správa sociálního zabezpečení

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

zákon č. 500/2004 Sb.

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

101 STANOVENÍ ÚHRADY ZA STRAVU A PÉČI U DĚTÍ
S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU V DOMOVECH
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Stanovení úhrady za stravu a péči u dětí s nařízenou
ústavní výchovou v domovech pro osoby se zdravotním
postižením

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

nezaopatřené dítě s nařízenou ústavní výchovou,
rodiče

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého a aktuálního
pobytu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

zařízení sociálních služeb
rodiče

6

Zdroje osobních údajů

poskytovatelé sociálních služeb

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

zákon č. 108/2006 Sb.

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

102 PROVÁDĚNÍ
AGENDY
NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH

DLE

ZÁKONA

O

Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Provádění agendy dle zákona o návykových látkách

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 167/1998 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

osoby s povolením k zacházením s návykovými látkami

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo
občanského průkazu nebo pasu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

oprávněný lékař,
zdravotnické zařízení

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

103 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
OSOBÁM
UMÍSTĚNÝM
VE
ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ
Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Zprostředkování poskytnutí sociální služby osobám
umístěným ve zdravotnickém zařízení

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 108/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

osoby umístěné ve zdravotnickém zařízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého a aktuálního
pobytu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

poskytovatelé sociálních služeb

6

Zdroje osobních údajů

zdravotnická zařízení

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

104 SIGNÁL V TÍSNI
Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Signál v tísni

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 553/1991 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník projektu

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, rodné číslo, adresa aktuálního pobytu,
medikace

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

oznamovatel,
subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotlivci ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

105 SOCIÁLNÍ POHŘBY
Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Sociální pohřby

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 256/2001 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

příbuzní zemřelé osoby

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení,místo trvalého a aktuálního pobytu možného
příbuzného zemřelé osoby

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

objednavatel pohřbu, poskytovatelé sociálních a zdravotnických
služeb,
Policie ČR

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotlivci ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

106 POSKYTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH
SOCIÁLNÍ OBLASTI

DOTACÍ

V

Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Poskytování neinvestičních dotací v sociální oblasti

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 108/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatelé o dotaci
fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého bydliště, číslo bankovního účtu
fyzické osoby podnikající:

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, telefon, číslo bankovního
účtu
fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: jméno,
příjmení

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

Záznamy o činnostech zpracování

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

107 VÝKON
STÁTNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ

SPRÁVY

VE

VODNÍM

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Výkon státní správy ve vodním hospodářství

právní titul pro zpracování

zákon č. 254/2001 Sb.
zákon č. 274/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
vyhláška č. 432/2001 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel,
účastník řízení,
projektant,
zmocněnec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště,
adresa pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Krajský úřad Zlínského kraje
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo zemědělství ČR

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

1

2

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

108 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Výkon státní správy lesů

právní titul pro zpracování

zákon č. 289/1995 Sb.
zákon č. 149/2003 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

vlastník lesa,
navrhovatel lesní stráže,
navržená osoba,
účastník řízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa
trvalého bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Krajský úřad Zlínského kraje
Celní úřad
dotčené obce

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

1

2

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

109 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU MYSLIVOSTI
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Výkon státní správy na úseku myslivosti

právní titul pro zpracování

zákon č. 449/2001 Sb.
zákon č. 119/2002 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník řízení,
uživatel honitby,
vlastník honitby,
žadatel o vydání loveckého lístku,
osoba navržená na mysliveckou stráž

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, číslo pasu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Krajský úřad Zlínského kraje
Český statistický úřad
Police ČR

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
Rejstřík trestů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

1

2

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

110 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY - ODPADY
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy - odpady

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 185/2001 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

osoba nakládající s odpady

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
plná moc

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

111 VÝKON
STÁTNÍ
SPRÁVY
RYBÁŘSTVÍ
VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ, USTANOVENÍ
RYBÁŘSKÝCH STRÁŽÍ
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy rybářství - vydávání rybářských lístků,
ustanovení rybářských stráží

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 99/2004 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel o vydání rybářských lístků
osoby navržené na rybářskou stráž

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, číslo pasu u cizinců

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Krajský úřad Zlínského kraje

6

Zdroje osobních údajů

subjekty údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

112 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 114/1992 Sb.
vyhláška č. 189/2013 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník řízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Krajský úřad Zlínského kraje (Odbor životního prostředí a
zemědělství)
ústřední seznam ochrany přírody

6

Zdroje osobních údajů

subjekty údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

113 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU OCHRANY
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 334/1992 Sb.
zákon č. 326/2004 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník řízení
žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, rodné příjmení; datum narození, místo, okres
a u cizinců stát narození, adresa místa pobytu, adresa místa
trvalého pobytu, státní občanství

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Celní úřad
dotčené obce
Krajský úřad Zlínského kraje
dotčené orgány státní správy
Ministerstvo životního prostředí ČR
státní rostlinolékařská správa

6

Zdroje osobních údajů

subjekty údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky až stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

114 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU OCHRANY
ZVÍŘAT PROTI TÝRANÍ
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týraní

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

3

kategorie subjektů údajů

účastníci řízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Krajský úřad Zlínského kraje

6

Zdroje osobních údajů

subjekty údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky až desítky

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

115 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU OCHRANY
OVZDUŠÍ
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 201/2012 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel,
zmocněnec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Krajský úřad Zlínského kraje

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
plná moc

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

116 POVODŇOVÁ KOMISE
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Povodňová komise

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb
zákon č. 254/2001 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

člen povodňové komise

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, zaměstnavatel, číslo
telefonu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Krajský úřad Zlínského kraje
HZS Zlínského kraje

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu evidence člena komise

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

117 VYDÁVÁNÍ
KOORDINOVANÝCH
ZÁVAZNÝCH
STANOVISEK - PODKLAD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek - podklad
pro stavební řízení

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (§ 4 odst. 7)

3

kategorie subjektů údajů

žadatel,
projektanti,
zmocněnec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky až tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

118 PŘESTUPKY NA
SPADAJÍCÍ VĚCNĚ
PROSTŘEDÍ

ÚSEKU STÁTNÍ SPRÁVY
DO OBLASTI ŽIVOTNÍHO

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

2

3

4

5

účel zpracování

Přestupky na úseku státní správy spadající věcně do
oblasti životního prostředí

právní titul pro zpracování

zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb,
zákon č. 255/2012 Sb.

kategorie subjektů údajů

obviněný,
poškozený,
svědek,
vlastník věci
případně další osoby

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, doklad
totožnosti

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Krajský úřad Zlínského kraje
Krajská vojenská správa Zlínského kraje
Česká inspekce životního prostředí
IS evidence přestupků
okresní státní zastupitelství
další osoby dle jednotlivých právních předpisů v oblasti ŽP

6

Zdroje osobních údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

subjekty údajů
Policie ČR
městská policie

desítky až stovky osob ročně

Záznamy o činnostech zpracování

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

119 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O
PRÁVU NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Poskytování informací podle zákona o právu na informace
o životním prostředí

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 123/1998 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště a adresa pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky subjektů ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

120 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU SILNIČNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 13/1997 Sb.

kategorie subjektů údajů

žadatelé
účastnící řízení
projektanti
zmocněnec

3

jméno, příp. jména a příjmení, datum narození žadatele,
adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území
ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

žadatelé o provedení úkonu,
další účastníci řízení,
další dotčené subjekty

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

121 VÝKON
STÁTNÍ
SPRÁVY
VE
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

VĚCECH

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy ve věcech stanovení dopravního
značení

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 361/2000 Sb.

kategorie subjektů údajů

žadatel,
účastník řízení,
projektant,
zmocněnec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příp. jména a příjmení, datum narození žadatele,
adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území
ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

žadatelé o provedení úkonu,
další účastníci řízení,
další dotčené subjekty

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

3

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

122 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH STANIC
MĚŘENÍ EMISÍ - POVOLOVÁNÍ PROVOZU
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

výkon státní správy ve věcech stanic měření emisí povolování provozu

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 56/2001 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel o provedení úkonů

4

kategorie osobních údajů

jméno, příp. jména a příjmení, datum narození žadatele,
adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území
ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desiítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

123 VÝKON
STÁTNÍ
SPRÁVY
VE
VĚCECH
TAXISLUŽBY A AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy ve věcech taxislužby a autobusové
dopravy

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 111/1997 Sb.
žadatelé o provedení úkonu,
další účastníci řízení,
další dotčené subjekty

3

kategorie subjektů údajů

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

124 PŘESTUPKY NA ÚSEKU STÁTNÍ SPRÁVY
SPADAJÍCÍ VĚCNĚ DO OBLASTI DOPRAVY
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Přestupky na úseku státní správy spadající věcně do
oblasti dopravy

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 251/2016 Sb.

kategorie subjektů údajů

obvinění
svědci
další účastníci řízení

3

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště nebo adresa pro doručování

dle zvláštních zákonů

subjekty údajů
Policie ČR
městská policie

6

Zdroje osobních údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

125 VÝKON
STÁTNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU

SPRÁVY

NA

ÚSEKU

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon státní správy na úseku stavebního řádu

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 183/2006 Sb.

kategorie subjektů údajů

žadatelé,
účastnící řízení,
projektanti,
zmocněnci

3

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště nebo adresa pro doručování

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

další účastníci řízení,
další dotčené subjekty

6

Zdroje osobních údajů

listinná podoba - žádost, podání, výpis z katastru nemovitostí
elektronická podoba - VERA,

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

126 PŮSOBNOST STAVEBNÍHO ÚŘADU
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Působnost stavebního úřadu

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 183/2006 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
vyhláška č. 503/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel
účastníci řízení
veřejnost (pokud byl záměr posuzován v rámci EIA)

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
registry a rejstříky

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu životnosti stavby

1

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

127 PŮSOBNOST VYVLASTŇOVACÍHO ÚŘADU
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Působnost vyvlastňovacího úřadu

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 183/2006 Sb.
Zákon č. 416/2009 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 184/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

vyvlastnitel, vyvlastňovaný

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
registry a rejstříky

7

Rámcové objemy
desítky osob ročně
zpracovávaných osobních údajů

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

1

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

128 PŘESTUPKY
ÚŘADU

V

PŮSOBNOSTI

STAVEBNÍHO

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Přestupky v působnosti stavebního úřadu

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 183/2006 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 250/2016 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

obviněný

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
registry a rejstříky

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

129 PŮSOBNOST ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Působnost úřadu územního plánování

právní titul pro zpracování

zákon č. 183/2006 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
vyhláška č. 500/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

občan obce,
vlastník nemovistosti,
žadatel o vydání regulačního plánu,
žadatel o vydání závazného stanoviska

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
registry a rejstříky

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

1

2

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

130 AGENDA PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL POPISNÝCH A
EVIDENČNÍCH
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Agenda přidělování čísel popisných a evidenčních

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
vyhláška č. 326/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů
registry a rejstříky

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

131 VYDÁVÁNÍ
KOORDINOVANÝCH
ZÁVAZNÝCH
STANOVISEK - PODKLAD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek - podklad
pro stavební řízení

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 183/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel,
projektani,
zmocněnec

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

132 AGENDA
PAMÁTKOVÉ
PÉČE
(VYDÁVÁNÍ
ZÁVAZNÉHO STANOVISKA A ROZHODNUTÍ)
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Agenda památkové péče (vydávání závazného stanoviska
a rozhodnutí)

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 20/1987 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatelé
vlastníci objektů
zástupci právnických osob

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, IČO

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

krajský úřad
Ministerstvo kultury ČR
Národní památkový ústav

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

133 PŘESTUPKY NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE
Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Přestupky na úseku památkové péče

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 20/1987 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

obviněný,
poškozený,
vlastník věci,
navrhovatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa místa trvalého
pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování/sídla

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

134 OMEZENÍ
VLASTNICKÉHO
VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ

PRÁVA

-

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Omezení vlastnického práva - vyvlastňování pozemků

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 184/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

vyvlastňovaný

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa místa trvalého
pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování/sídla

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

registry a rejstříky

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

135 VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ OBČANŮ
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

-

ZÁBOR

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vyřizování žádostí občanů - zábor veřejného prostranství

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
bydliště, popř. adresa pro doručování, místo podnikání, IČO,
kontaktní telefon, email

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

136 VÝKON VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY
Odbor: Útvar interního auditu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Výkon veřejnosprávní kontroly

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 255/2012 Sb.
zákon č. 320/2001 Sb. zákon č. 309/2002 Sb. zákon č.
320/2002 Sb. zákon č. 123/2003 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

kontrolovaná osoba
zástupce kontrolované organizace

1

jméno, příjmení, datum narození, osobní číslo, mzdové listy,
4

kategorie osobních údajů

jiné údaje uvedené subjektem,
další údaje nezbytné pro provedení veřejnosprávní kontroly.

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

kontrolovaná organizace,
orgány stanovené zvláštním zákonem

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

max. 3 roky

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

137 VÝKON FINANČNÍ KONTROLY
Odbor: Útvar interního auditu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Výkon finanční kontroly

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 255/2012 Sb.
zákon č. 320/2001 Sb. zákon č. 309/2002 Sb. zákon č.
320/2002 Sb. zákon č. 123/2003 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

kontrolovaná osoba

1

jméno, příjmení, datum narození, osobní číslo, mzdové listy;
4

kategorie osobních údajů

jiné údaje uvedené subjektem,
další údaje nezbytné pro provedení interního auditu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

6

Zdroje osobních údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

max. 5 let

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

kontrolovaná organizace,
orgány stanovené zvláštním zákonem

subjekt údajů

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

138 PLÁNOVACÍ SMLOUVY
Odbor: Útvar městského architekta

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Plánovací smlouvy

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 183/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

fyzické osoby nepodnikající:
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon)
fyzické osoby podnikající:
jméno, příjmení, IČO, adresa sídla,
fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osob

4

kategorie osobních údajů

dle zvláštních zákonů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle Spisového a skartačního plánu

6

Zdroje osobních údajů

desítky osob ročně

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

listinná podoba,
elektronická podoba

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

subjekt údajů
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

139 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Odbor: Útvar městského architekta

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Veřejnoprávní smlouvy

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá
zvláštní zákon)
fyzické osoby podnikající:
jméno, příjmení, IČO, adresa sídla,
fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osob

4

kategorie osobních údajů

dle zvláštních zákonů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle Spisového a skartačního plánu

6

Zdroje osobních údajů

desítky osob ročně

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

listinná podoba,
elektronická podoba

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

subjekt údajů
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

140 EVIDENCE PETIC A VEDENÍ SPISŮ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidence petic a vedení spisů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 85/1990 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

členové petičního výboru,
žadatelé

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, jiné osobní údaje
uvedené žadateli

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

141 PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

2

3

účel zpracování

Projednávání přestupků

právní titul pro zpracování

zákon č. 250/2016 Sb.
zákon č. 251/2016 Sb.
zákon č. 561/2004 Sb.
zákon č. 167/1998 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

kategorie subjektů údajů

zvláštní zákony

osoby podezřelé
obviněný
poškozený
vlastník věci, která má být zabrána
osoba přímo postižená spácháním přestupku
zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného
oznamovatelé
svědci
další osoby, jejichž účast v řízení o přestupku je nezbytná

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, státní
příslušnost, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování,
číslo občanského průkazu, číslo pasu, číslo řidičského průkazu,
číslo povolení k pobytu, obrazový a zvukový záznam z
kamerového záznamu, zvukový záznam ze zvukového
nahrávání, telefonní spojení, lokalizační údaje IP adresy,
fotografie osoby, kopie dokladu totožnosti (součást spisu), email, zdravotní stav (posudek od lékaře - pokud je nutný)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány určené zvláštními zákony

6

Zdroje osobních údajů

oznamovatelsubjekt údajů
základní registry

Záznamy o činnostech zpracování

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

142 PROVEDENÍ
VOLEB
DO
PČR,
EP,
ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A OBCÍ, PREZIDENTA
REPUBLIKY
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Provedení voleb do PČR, EP, zastupitelstev krajů a obcí,
prezidenta republiky

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 247/1995 Sb.
zákon č. 62/2003 Sb.,
zákon č. 130/2000 Sb.,
275/2012 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

voliči,
žadatelé o voličský průkaz

4

kategorie osobních údajů

Seznamy voličů, seznamy vydaných voličských průkazů,
seznamy členů OVK, mimo seznamy kandidátů volebních stran
a jejich zmocněnců - adresní a identifikační údaje: jméno,
jména, příjmení, datum narození, státní občanství popřípadě
více SO, TP

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

okrskové volební komise,
Český statistický úřad

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
Czech POINT - volby

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desetitisíce osob ve volebním období

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

1

zákon č. 491/2001 Sb., zákon č.

Záznamy o činnostech zpracování

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

143 PROVEDENÍ VOLEB DO Z ASTUPITELSTEV OBCÍ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Provedení voleb do zastupitelstev obcí

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 491/2001 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

kandidáti,
zmocněnci stran

4

kategorie osobních údajů

Seznamy kandidátů volebních stran a jejich zmocněnců adresní a identifikační údaje: jméno, jména, příjmení, věk,
státní občanství popřípadě více státních občanství, adresa
trvalého bydliště, pohlaví

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

okrskové volební komise,
Český statistický úřad

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
Czech POINT - volby

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desetitisíce osob ve volebním období

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

144 ZAJIŠTĚNÍ VOLEB SEZNAMŮ A PRŮKAZŮ

TVORBA

VOLIČSKÝCH

Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Zajištění voleb - tvorba voličských seznamů a průkazů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 247/1995 Sb.
zákon č. 491/2001 Sb.
vyhláška č. 59/2002 Sb.
zákon č. 62/2003 Sb.
zákon č. 130/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

voliči,
žadatelé o voličský průkaz

4

kategorie osobních údajů

jméno, jména, příjmení, datum narození, státní občanství
popřípadě více státních občanství, adresa trvalého bydliště,
adresa na kterou má být voličský průkaz zaslán

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

okrskové volební komise,
Český statistický úřad

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
Czech POINT - volby

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desetitisíce osob ve volebním období

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

1

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

145 ZAJIŠTĚNÍ VOLEB - PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
VOLEBNÍCH KOMISÍ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Zajištění voleb - personální zajištění volebních komisí

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 247/1995 Sb.
zákon č. 491/2001 Sb.
zákon č. 62/2003 Sb.
zákon č. 130/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

členové volebních komisí

4

kategorie osobních údajů

jméno, jména, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo,
adresa trvalého bydliště, telefonické spojení , e-mail, číslo
občanského průkazu popř. cestovního, diplomatického nebo
služebního pasu ČR anebo číslo dokladu totožnosti občana
jiného členského státu EU

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjektu údajů,
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ve volebním období

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)

-

1

Záznamy o činnostech zpracování

podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

146 ZAJIŠTĚNÍ VOLEB - PŘÍPRAVA KANDIDÁTNÍCH
LISTIN
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Zajištění voleb - příprava kandidátních listin

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 491/2001 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

kandidáti,
zmocněnci stran

4

kategorie osobních údajů

jméno, jména, příjmení, datum
narození, pohlaví, věk,
povolání, státní občanství popřípadě více státních občanství,
adresa trvalého bydliště, podpis kandidáta, omezení ve
svéprávnosti,příslušnost k politické straně nebo hnutí nebo bez
politické příslušnosti
popisné údaje: povolání

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Český statistický úřad

6

Zdroje osobních údajů

subjektu údajů,
volební strany

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ve volebním období

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

147 AGENDA ÚŘEDNÍ DESKY
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Agenda úřední desky

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žadatel,
účastníci řízení,
smluvní strany

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
adresa pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

široká veřejnost

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

148 VÝKON PRÁVA SHROMAŽĎOVACÍHO
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výkon práva shromažďovacího

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 84/1990 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

svolatel,
zmocněnec,
oprávněná osoba

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, trvalý pobyt, email, telefonní číslo

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

městská policie,
Policie ČR
státní zastupitelství
soudní orgány

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

149 OPATROVNICTVÍ OSOB NEZNÁMÉHO POBYTU
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Opatrovnictví osob neznámého pobytu

2

právní titul pro zpracování

zákona č. 500/2004 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

účastník správního řízení

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
adresa pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány určené zvláštními zákony

6

Zdroje osobních údajů

příslušný správní orgán,
registry a evidence

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

150 JMENOVÁNÍ
VEDOUCÍCH
ZAMĚSTNANCŮ
MĚSTA, MĚSTEM ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH
ORGANIZACÍ NEBO DELEGOVÁNÍ DO JEJICH
ORGÁNŮ, POPŘ. DO JINÝCH SUBJEKTŮ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Jmenování vedoucích zaměstnanců města, městem
založených nebo zřízených organizací nebo delegování do
jejich orgánů, popř. do jiných subjektů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

navrhovaný uchazeč

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
příp. adresa bydliště a adresa pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého

-

Záznamy o činnostech zpracování

pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

151 DOTACE (DOHODY A PRACOVNÍ SMLOUVY)
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Dotace (dohody a pracovní smlouvy)

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.,

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci na krátkodobý pracovní poměr,
účastnící projektů Evropských sociálních fondů

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého
bydliště, číslo občanského průkazu, email, číslo účtu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

řídící orgány dotačních titulů

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ano

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

152 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
U MÚ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Výběrová řízení na volná pracovní místa u MÚ

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 312/2002 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

uchazeči o zaměstnání

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého
bydliště (korespondenční adresa), státní příslušnost, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního přísl.), výpis z Rejstříku trestů, životopis, doklad
o nejvyšším dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení (pouze
pro vedoucí zaměstnance)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)

-

Záznamy o činnostech zpracování

podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

153 PRACOVNĚPRÁVNÍ AGENDA
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Pracovněprávní agenda

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 262/2006 Sb.
NV č. 564/2006 Sb.
NV č. 318/2017 Sb.
zákon č. 312/2002 Sb.
vyhláška MV č. 304/2012 Sb.
vyhláška MV č. 512/2002 Sb.
zákon č. 435/2004 Sb.
NV č. 222/2010 Sb.

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci MěÚ a MP,
osoby zaměstnané na základě dohod konaných mimo
pracovní poměr,
uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva

4

kategorie osobních údajů

jméno a příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, adresa
trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost,
číslo občanského průkazu, údaje uvedené v Rejstříku trestů,
doklad o dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení, přehled o
předchozí praxi, osobní číslo, funkční číslo, titul, mobil

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

od subjektů údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

1

2

3

Záznamy o činnostech zpracování

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního plánu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

154 EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Evidence uchazečů o zaměstnání

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

uchazeči o zaměstnání

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresa,
telefon, e-mail

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

max. 1 rok

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

155 EVIDENCE ODPRACOVANÉ DOBY,
PŘÍTOMNOSTI NA PRACOVIŠTI

EVIDENCE

Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidence odpracované doby, evidence přítomnosti na
pracovišti

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.
NV č. 590/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci
městští zastupitelé

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, osobní číslo, funkční číslo, přítomnost na
pracovišti

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tisíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

156 ZAJIŠŤOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Zajišťování vzdělávání

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 312/2003 Sb.
vyhláška č. 512/2002 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci
městští zastupitelé

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště, email,
mobil, číslo OP (v případě zajištění ubytování i číslo OP)

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

vzdělávací instituce
Ministerstvo vnitra ČR

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

1

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

157 VEDENÍ AGENDY VZDĚLÁVÁNÍ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vedení agendy vzdělávání

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 312/2003 Sb.
vyhláška č. 512/2002 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum a místo narození

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

158 PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Pracovně lékařské prohlídky

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 373/2011 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci,
uvolnění členové zastupitelstva

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, funkční zařazení

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

závodní lékař

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

159 PRAXE STUDENTŮ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Praxe studentů

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

studenti

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa školy, ročník studia

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

160 CESTOVNÍ PŘÍKAZY
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Cestovní příkazy

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci
městští zastupitelé

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště adresa pro
doručování, osobní číslo, telefon

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

161 MZDOVÁ AGENDA
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Mzdová agenda

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 592/1992 Sb.
zákon č. 589/1992 Sb.
zákon č. 586/1992 Sb.
zákon č. 187/2006 Sb.
zákon č. 435/2004 Sb.
zákon č. 42/1994 Sb.
vyhláška č. 125/1993 Sb.
zákon č. 120/2001 Sb.
zákon č. 182/2006 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci
městští zastupitelé

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa
trvalého bydliště, adresa pro doručování, rodné příjmení, místo
narození, druh důchodu, zdravotní postižení, číslo účtu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

zdravotní pojišťovny
okresní správa sociálního zabezpečení
finanční úřad

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

1

Záznamy o činnostech zpracování

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

162 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Školení řidičů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.
zákon č. 111/1994 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci
městští zastupitelé

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

poskytovatel služby

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

163 PRŮKAZY ZAMĚSTNANCŮ PRO PROKAZOVÁNÍ
PŘÍSLUŠNOSTI K MĚÚ
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Průkazy zaměstnanců pro prokazování příslušnosti k MěÚ

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci MěÚ

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, funkční zařazení,
fotografie

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

poskytovatel služby

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

164 VYMÁHÁNÍ POPLATKŮ, POHLEDÁVEK A SANKCÍ
(PŘENESENÁ I SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST)
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Vymáhání poplatků, pohledávek a sankcí
(přenesená i samostatná působnost)

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 280/2009 Sb.
zákon č. 563/1991 Sb.
zákon č. 565/1990 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

povinné osoby
zástupci právnických osob

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa pobytu nebo sídla firmy, datum
narození, číslo bankovního účtu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

finanční úřad
soud
exekutorský úřad

6

Zdroje osobních údajů

subjektů údajů,
registry a rejstříky
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

165 EVIDENCE KOPIÍ PODKLADŮ,
ZÁPISŮ Z VALNÝCH HROMAD
SPOLEČNOSTÍ

USNESENÍ A
OBCHODNÍCH

Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidence kopií podkladů, usnesení a zápisů z valných
hromad obchodních společností

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 90/2012 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

jednatel,
člen dozorčí rady,
člen rady města

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, datum
narození, e-mail, telefon, výše platu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
registry

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

166 EVIDENCE
OSOBNÍCH
ÚD AJŮ
OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTÍ
MĚSTEM

JEDNATELŮ
ZŘÍZENÝCH

Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
Evidence osobních údajů jednatelů obchodních
společností zřízených městem

1

účel zpracování

2

právní titul pro zpracování

3

kategorie subjektů údajů

jednatelé,
zaměstnanci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, datum
narození, e-mail, telefon, výše platu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu trvání pracovního poměru
dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

167 POVĚŘENÍ, PLNÉ MOCI
Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Pověření, plné moci

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 312/2002 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

168 OCEŇOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ OBČANŮ
Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Oceňování významných událostí občanů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

noví občánci města, rodiče/zákonní zástupci,
jubilanti

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

široká veřejnost
(v případě a v rozsahu uděleného souhlasu)

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
registry

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

do provedení vítání, blahopřání

jméno, příjmení, datum narození;
údaje o jiných osobách: jméno, příjmení, adresa bydliště

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

169 TISKOVÝ SERVIS
Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Tiskový servis

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

fyzické osoby

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, fotografie osoby nebo fotografie skupiny osob

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

široká veřejnost,
sdělovací prostředky

6

Zdroje osobních údajů

obrazový záznam

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

tiksíce osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu platnosti udělení souhlasu
dle Skrtačního a spisového řádu

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

170 FINANČNÍ DARY PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD
Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Finanční dary pro rodiče žáků 1. tříd

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

žáci nastupující do 1. tříd
jméno, příjmení, datum narození;

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

základní škola

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

den nástupu do 1. třídy

údaje o jiných osobách: jméno, příjmení, adresa bydliště rodičů
dítěte

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

171 ZAJIŠŤOVÁNÍ
CEST

ZAHRANIČNÍCH

SLUŽEBNÍCH

Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Zajišťování zahraničních služebních cest

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006Sb.
zákon č.128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zastupitelé,
zaměstnanci
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo
osobního nebo cestovního dokladu

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

pojišťovna,
konzulární úřad

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ano

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

172 OCENĚNÍ OBČANŮ
Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Ocenění občanů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

nominanti

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

navrhovatel

7

Rámcové objemy
stovky osob ročně
zpracovávaných osobních údajů

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

173 EVIDENCE ÚRAZŮ,
ZÁZNAMU O ÚRAZU

HLÁŠENÍ

A

ZASÍLÁNÍ

Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 262/2006 Sb.
nařízením vlády č. 201/2010 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

zaměstnanci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa tvalého pobytu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle NV 201/2010 Sb.

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,
vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

174 PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ FYZICKÝCH OSOB
PO VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU
Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Projednávání přestupků fyzických osob po vyhlášení
krizového stavu

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 240/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

obvinění,
svědci,
další účastníci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa
trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

oznamovatel,
účastníci,
Policie ČR,
městská policie

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

nelze specifikovat

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

do nabytí právní moci a poté dle Spisového a skartačního plánu
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

175 SEZNAMOVÁNÍ
SKUTEČNOSTMI

SE

ZVLÁŠTNÍMI

Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Seznamování se zvláštními skutečnostmi

2

právní titul pro zpracování

zákona č. 240/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

oprávěná osoba,
svědci,
další účastníci

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, funkce v organizaci

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

po dobu působení subjektu údajů v organizaci
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

176 SEZNAMOVÁNÍ
INFORMACEMI,

SE

S

UTAJOVANÝMI

Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Seznamování se s utajovanými informacemi,

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 412/2005 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

oprávěná osoba,
svědci,
další účastníci

4

kategorie osobních údajů

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození,
adresa
trvalého
pobytu,
funkce
v
organizaci
další údaje: občanský průkaz, výpis z rejstříku trestů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

dle zvláštních zákonů

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

po dobu působení subjektu údajů v organizaci
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

177 EVIDENCE OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA ŘEŠENÍ
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, KRIZOVÉHO STAVU A
ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ
Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
účel zpracování

Evidence osob podílejících se na řešení mimořádné
události, krizového stavu a odstraňování jejich následků

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 240/2000 Sb.
zákon č. 239/2000 Sb. zákon č. 241/2000 Sb.
zákon č. 12/2002 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

evidované osoby

1

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa bydliště, rodné
číslo, telefonní číslo

4

kategorie osobních údajů

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány krizového řízení

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)

-

popisné
údaje:
číslo
občanského
údaje o organizaci: název, funkce, telefon

průkazu,

Záznamy o činnostech zpracování

podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

po dobu působení subjektu údajů v organizaci
Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

178 HLÁŠENÍ PŘECHODNÉ ZMĚNY POBYTU
KRIZOVÉM STAVU (POBYT DÉLE JAK 3 DNY)

V

Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Hlášení přechodné změny pobytu v krizovém stavu (pobyt
déle jak 3 dny)

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 240/2000 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

evakuovaná osoba

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení,
datum narození, adresa místa trvalého
pobytu, adresa místa přechodného pobytu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

zákonný zástupce nebo opatrovník

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

stovky osob ročně
(pouze po vyhlášení krizového stavu)

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

179 AGENDA ČLENSTVÍ V
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

JEDNOTKY

SBORU

Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: … (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) …
1

účel zpracování

Agenda členství v Jednotky sboru dobrovolných hasičů

2

právní titul pro zpracování

zákon č. 133/1985 Sb.

3

kategorie subjektů údajů

členové Jednotky sboru doborovolných hasičů (JSDH)

4

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, rodné číso, adresa místa
bydliště, místo narození, telefonní číslo, číslo občanského
průkazu, zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna, číslo účtu

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky osob ročně

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu působení subjektu údajů v organizaci

Záznamy o činnostech zpracování

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

180 OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH
METODIKOU MPSV PRO ČERPÁNÍ ÚČELOVĚ
POSKYTNUTÝCH DOTACÍ NA VÝKON SOCIÁLNÍ
PRÁCE A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Odbor: Odbor sociálních služeb

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz

účel zpracování

Ověření splnění podmínek stanovených metodikou MPSV
pro čerpání účelově poskytnutých dotací na výkon sociální
práce a sociálně právní ochrany dětí, konkrétně ověření
odborné způsobilosti a kvalifikačních předpokladů
pracovníků odboru dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

2

právní titul pro zpracování

Kontrola dle § 44a, odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čerpání příspěvku).
Kontrola dle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 129 a
§ 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.

3

kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci Města Uherské Hradiště, zařazení do Odboru
sociálních služeb a vykonávající agendu sociální práce nebo
sociálně právní ochranu dětí

4

kategorie osobních údajů

Doklad osvědčující nejvyšší dosažené vzdělání a certifikáty
z absolvovaných seminářů, kurzů a výcviků

5

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Osoby provádějící kontrolu dle § 44a, odst. 8 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých
souvisejících zákonů a dle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích a § 129 a § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů.

6

Zdroje osobních údajů

zaměstnanci Města Uherské Hradiště, zařazení do Odboru
sociálních služeb a vykonávající agendu sociální práce nebo
sociálně právní ochranu dětí

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

jednotky ročně

1

Záznamy o činnostech zpracování

8

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

ne

9

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

181 Evidence podpisů a paraf zaměstnanců
Odbor: Právní odbor

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

Účel zpracování

Evidence podpisů a paraf zaměstnanců

2

Právní titul pro zpracování

zák.č. 262/2006 Sb., zák. č. 128/2000 Sb.

3

Kategorie subjektů údajů

zaměstnanci Města Uherské Hradiště, zařazení do MěÚ

4

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, podpis, parafa

5

Kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

orgány činné v trestním řízení

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

Identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

nejsou předávány do třetích zemí

9

Vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

Plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

Obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

182 Ocenění nominovaných osobností
Odbor: Odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

Účel zpracování

Ocenění nominovaných osobností

2

Právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

3

Kategorie subjektů údajů

nominanti

4

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště,
telefonní kontakt, e-mailová adresa

5

Kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Nejsou předávány jiným osobám

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

Identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

nejsou předávány do třetích zemí

9

Vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

Plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

Obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

Záznamy o činnostech zpracování

183 Vyplnění evidenčního listu důchodového
zabezpečení
Odbor: Odbor kultury, školství a sportu

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

Účel zpracování

Vyplnění evidenčního listu důchodového zabezpečení

2

Právní titul pro zpracování

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení

3

Kategorie subjektů údajů

žadatel

4

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště

5

Kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Česká správa sociálního zabezpečení

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů a vlastní

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

Identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

nejsou předávány do třetích zemí

9

Vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

Záznamy o činnostech zpracování

Plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

10

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování

184 Žádost o záštitu
Odbor: Útvar kanceláře starosty

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
správce: Město Uherské Hradiště; Masarykovo náměstí 19; 686 01 Uherské Hradiště; Telefon:
(+420) 572 525 111; Datová schránka: ef2b3c5
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martina Blahová, 572 525 182, 605 203 069,
martina.blahova@mesto-uh.cz
1

Účel zpracování

Žádost o záštitu

2

Právní titul pro zpracování

zák.č. 128/2000 Sb.

3

Kategorie subjektů údajů

žadatelé

4

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail

5

Kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

nejsou

6

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů

7

Rámcové objemy
zpracovávaných osobních údajů

desítky osob ročně

8

Identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

nejsou předávány do třetích zemí

9

Vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

-

10

Plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

Obecný popis technických a
11 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Směrnice – Systém OOÚ
Směrnice – Bezpečnost informací

