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souhlasy se
zasíláním
emailových zpráv,
souhlasy se
stavební řízení evidence psů,
zasíláním SMS
vyjadřování ke
poplatky za svoz
zpráv, obchodní
stavbě, přidělení
komunálního
smlouvy , darovací čísla popisného,
odpadu, agenda
smlouvy, pozemky - archivace stavební
pohřebnictví kupní a směnné
dokumentace,
smlouva a nájem s
smlouvy, slouvy o žádosti a stížnosti,
poskytovatelem
spisová služba,
zřízení věcných
povolení kácení
služby, pronájmy běžná emailové
břemen,
dřevin mimo les,
nebytové
korespondence,
veřejnoprávní
zpracování LHP
realizace veřejných hospodářství,
SMS zprávy, běžná smlouvy, smlouvy (Lesní hospodářský
zakázek a
pozemky (nákup, listinná
o zadání
plán), přestupkové
výběrových řízení prodej, směna)
korespondence
samovýroby dřeva řízení

informace
poskytované
soudům, notářům,
policii, zasílané
emailem, SMS
zprávami,
poskytované podle
§106, zveřejnění
exekucí, zápisů a
usnesení
zastupitelstva,
zápisy a usnesení
zastupitelstva,
zápisy výborů,
seznam členů
zásahové jednotky,
povodňový plán,
kontakty na
představitele
spolků, audity,
posudky, revize,
spisová služba a
archivnictví

blahopřání k
významným
jubileům, volby,
seznam dětí (zápis
do I.třídy),
evidence dle
petičního zákona,
evidence a
organizace
svatebních,
smutečních a
mzdová a
křestních obřadů personální agenda

školení BPOZ
apod., cestovní
náhrady, evidence
mezd DPP,
evidence
certifikátů
elektronických
podpisů, správa
sítě a přístupových
hesel a oprávnění

inventarizace,
statistické výkazy,
účetní výkazy,
daňová přiznání

czechPOINT, audity
hospodaření obce,
rozpočet obce,
čerpání,
rozpočtová
opatření

30/1/c)

obyvatelé obce s
trvalým pobytem a
občané bez
trvalého pobytu v
obci, fyzické a
právnické
podnikající
subjekty,
zaměstnanci obce

obyvatelé obce s
trvalým pobytem a
občané bez
trvalého pobytu v
fyzické osoby,
obci, fyzické a
fyzické a právnické právnické
podnikající
podnikající
subjekty,
subjekty,
zaměstnanci obce zaměstnanci obce

obyvatelé obce s
trvalým pobytem a
občané bez
trvalého pobytu v
obci, fyzické a
právnické
podnikající
subjekty,
zaměstnanci obce

obyvatelé obce s
trvalým pobytem a
občané bez
trvalého pobytu v
obci, fyzické a
právnické
podnikající
subjekty,
zaměstnanci obce

30/1/c)

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

elektronicky a
listinně: jmenné,
adresní,
identifikační

30/1/d) 5/1/d)

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta,
předsedové a
členové výborů,
volební komise

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta,
předsedové a
členové výborů

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta,
předsedové a
členové výborů
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starosta obce,
místostarosta,
zastupitelé,
předsedové a
členové výborů

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta,
zastupitelé,
předsedové a
členové výborů

starosta obce,
místostarosta,
zastupitelé,
předsedové a
členové výborů

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta,
zastupitelé,
předsedové a
členové výborů

účetní obce,
starosta obce,
místostarosta,
zastupitelé,
předsedové a
členové výborů

5/1/f)

dle archivačního
řádu až 30 let

dle archivačního
řádu až 10 let

dle archivačního
řádu až 10 let

dle archivačního
řádu až 10 let

dle archivačního
řádu až 30 let

dle archivačního
řádu až 5 let

dle archivačního
řádu až 5 let

dle archivačního
řádu až 5 let

dle archivačního
řádu až 5 let

dle archivačního
řádu až 20 let

dle archivačního
řádu až 10 let

dle archivačního
řádu až 10 let
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obyvatelé obce s
trvalým pobytem a
fyzické a právnické občané bez
podnikající
trvalého pobytu v
subjekty,
obci, zaměstnanci
zaměstnanci obce obce
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NE

c

c

b

c

c
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e

e

e

e

e
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13/1/f

zákon o evidenci
obyvatel, zákon o
obcích

6/1/c,e,
f)

Je poskytnutí osobních údajů
zákonným či smluvním
požadavkem? Má osoba
3povinnost OsÚ poskytnout? +
zákonnost
důsledky neposkytnutí
zpracování
+ Info
13/2/e)
4zdroj osobních údajů, pokud
transparen
se nezískaly od SÚ a jejich
tnost a
získání není upraveno
postupy +
zákonem
Info
15/1/g

4transparen
tnost a
postupy +
Info

Správce

4.4.2018

obyvatelé obce s
trvalým pobytem a
občané bez
trvalého pobytu v
obci, zaměstnanci obec, zaměstnanci
obce
obce

Příjemce nebo
kategorie příjemců
údajů

konkrétní právní základ pro
právní tituly c) nebo e),
případně i f)

Správce

4.4.2018

obyvatelé obce s
trvalým pobytem a
občané bez
obyvatelé obce s trvalého pobytu v
trvalým pobytem, obci, zaměstnanci
zaměstnanci obce obce
zaměstnanci obce

3zákonnost právní titul účelu zpracování
dle ON
zpracování
6/1/a,b
+ Info
,c,d,e,f)

3zákonnost
zpracování
+ Info

Správce

4.4.2018

30/1/b)

Kategorie
zpracovávaných
osobních údajů

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

Správce

4.4.2018

vedení evidence,
přihlašování
obyvatel

Kategorie subjektu
údajů

Doba uchování
osobních údajů či
kritéria pro ni

4.4.2018

4.4.2018

0
Ing. Petr Jirásek,
starosta obce

30/2/a

Účel zpracování

6

7

jméno, příjmení, funkce

DATUM KONTROL. ZÁZNAMU
Jsem správcem nebo
zpracovatelem? Pokud
zpracovatelem - pro jakého
správce (uvést)

forma odpovědi

zákon o evidenci
obyvatel, zákon o
obcích, zákon o
volbách

zákon o obcích,
zákoník práce,
zákon o obcích,
občanský zákoník, zákoník práce,
směrnice obce
směrnice obce

zákon o obcích,
daňové zákony,
směrnice obce

zákon o obcích,
správní řád,
zákon o veřejných
stavební zákon,
zakázkách, zákon o zákon o obcích,
zákon o ochraně
obcích, občanský občanský zákoník, zákon o obcích,
zákon o obcích,
životního
zákoník, směrnice zákon o odpadech, občanský zákoník, obchodní zákoník, prostředí, silniční
obce
směrnice obce
směrnice obce
občanský zákoník, zákon

zákon o obcích,
zákon o
poskytování
informací, zákon o
spisové službě,
směrnice obce
zákon o obcích

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Doba uchování a
stanovit do
perioda likvidace údajů 25.5.2018
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o opravě,
vymazání OÚ
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

stanovit do
25.5.2018

Zda jde o automatizované
individ. rozhodování (vč.
profilování), pokud ano,
informace o tom (AIR)?

NE

22/1

Další údaje dokládající soulad

