Pojmenování a
popis agendy /
parametr
zpracování
Osobních údajů

Evidence
obyvatel

Jsem správcem
nebo
zpracovatelem?
Pokud
Kombinace
zpracovatelem - Správce+Zpracova
tel
pro jakého
správce?
(konkrétní
označení)

Účel zpracování

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

Kategorie
osobních údajů

Matrika

Legalizace a
vidimace

Czech Point
(žádost
listinná), další
elektronicky

Vítání občánků,
životní jubilea,
svatby

Statistické
hlášení

Správce

Kombinace
Správce+Zpracov
atel

Zpracovatel

Správce

Správce

evidence rozvodů,
změna příjmení,
opravy os.údajů,
určování
evidence,
otcovství, státní
na vlastní žádost
změnové sestavy občanství
fyzických a
narození, úmrtí, (zvláštní matrika),
právnických
přihlášení,
posudky místních
osob, příp. pro
odhlášení,
občanů pro
účely obce
seznamy voličů
potřeby
st.občanství,
vyhotovení
matričního
dokladu, zv

občané

rodná čísla,
jméno, příjmení,
datum narození,
datum úmrtí,
místo narození,
místo úmrtí,
rodné příjmení

občané

rodná čísla,
jméno, příjmení,
datum narození,
datum úmrtí,
místo narození,
místo úmrtí,
rodné příjmení

fyzické osoby,
právnické osoby,
soudy

přístup do
základních
registrů - rejstřík
souhlasy,
trestů, obchodní seznamy občanů,
rejstřík, bodový
systém, LV apod.

občané

občané

Správní řízení Správní řízení _
Rušení trvalého
Matrika
pobytu

Správce

Správce

svatby, úmrtí,

rušení trvalého
pobytu (žádosti,
rozhodnutí)

změny příjmení,
prominutí
vysvědčení o
právní
způsobilosti
uzavření
manželství např.
Slovenská
republika
(žádosti,
rozhodnutí),

občané

občané, případně
opatrovník

občané

jméno, příjmení,
datum narození, jmenné, adresní,
jméno, příjmení,
identifikační,
jméno, adresa,
rodné číslo,
datum narození,
datum narození,
dat. nar., měsíc
adresa,
místo narození,
datum úmrtí,
svatby, dat.
doručovací
datum svatby,
úmrtí, dosažené
adresa, číslo OP,
adresa, rodné
kontakty na
vzdělání, rodinný
cestovního
příjmení,
osoby blízké,
stav,
dokladu
majetkové údaje - zákonné zástupce
výpisy z KN …

Ostatní agendy

Výběrová řízení
na vedoucí
příspěvkových
organizací

Ustanovení
zvl.příjemce
důchodu

Hřbitovní
agenda

Zpracovatel

Správce

Správce

Zpracovatel

zákazy pobytu,

občané

jmenné, adresní, jmenné, adresní,
identifikační,
identifikační,
jmenné, adresní,
datum narození, datum narození,
identifikační,
datum úmrtí,
datum úmrtí,
datum narození,
datum svatby,
datum svatby,
kontakty na
kontakty na
kontakty na
osoby blízké,
osoby blízké,
osoby blízké,
zákonné zástupce
zákonné zástupce zákonné zástupce

Spisová služba
Místní poplatky
(listinná), Běžná
(odpady, pes,
email.komunika
stavební poplatky,
ce, datová
pokuty, nájmy za
schránka
kontejnery)
(elektronická)

Zpracovatel

Evidence
opatrovníka,
lékařská zpráva,
přihláška k
zpráva ze OSSZ,
výběr.řízení,
Evidence hrobů,
žádost o
rejstřík trestů,
smlouvy, platby
ustanovení zvl.
doklady o
příjemce,
za nájem
dosaženém
Rozhodnutí, zpráva hrobových míst
vzdělání, koncept,
z Dětského
(hot.,bezh.)
lékařská zpráva,
domova, Rozsudek žiotopis
předání do péče,
Rozhodnutí o
sirotčím důchodu

místní poplatky dle
vyhlášek, správní
poplatky ze zákona,
nájmy za
byty, pozemky,
pronájem smuteční
síně,

nájemci
hrobových míst,
občané města
Hluku

občané - poplatníci

uchazeči

jmenné, adresní,
dat. narození

občané

jmenné, dat. nar.,
adresní, tel.,
lékařská zpráva,
výše důchodu,

jméno, příjmení,
adresa, telefonní
číslo, e-mail,
datum narození,
datum úmrtí,
místo úmrtí,
(rodné číslo)

jméno, příjmení,
datum narození,
adresa

Správce

Úřední deska
(fyzická,
elektronická)

Zápisy ze
zastupitelstva,
výborů (listinná
i elektronická),
zvukové
záznamy z
jednání zo

Poskytování
informací na
žádost dle
106/1999 Sb.

Informace
poskytované
jiným na vlastní
obyvatele (soudy,
policie) (listinná,
elektronicky)
Zprávy o pověsti

Evidence
přestupků

Správce

Správce

Kombinace
Správce+Zpracov
atel

Správce

Správce

Žádosti občanů
Stížnosti, petice o bydlení - soc.
a chráněné

Správce

Správce

vedení spisové
agendy obce,
vyřizování
dokumentů

dražební vyhlášky
- exekuce,
případně
Veř.vyhláškou
stanovení
opatrovníka

dokumentace,
zápisy, přílohy,
žádosti,

žádosti

pro účely soudu,
dalších orgánů SS

Oznámení o
přestupku, třídní
oznámení

žádosti, stížnosti

evidence žádostí

obecní úřad,
zastupitelé

občané, žadatelé,
zo, členové
kontrolního a
fin.výboru

občané, žadatelé

občané

občané

občané

občané - žadatelé

občané - žadatelé

jméno, příjmení,
adresa, e-mail,
telefon

jmenné, adresní,
kontaktní

jméno, příjmení,
bydliště, datum
narození, čísla
parcel,

různé dle žádosti

jméno, příjmení,
bydliště, datum
narození

jméno, příjmení,
bydliště,
fotografie, datum
narození

jméno, příjmení,
bydliště, datum
narození

jméno, příjmení,
bydliště, datum
narození

Mzdová agenda

Personální
agenda, BOZP,
lékařské
prohlídky,
žádosti o zam.

Správce

Správce

Městská
Kupní, prodejní,
knihovna
nájemní
Seznam čtenářů
smlouvy
JSDH (listinná)
a) papírové
(listinná i
přihlášky
elektronická)
b)elektronicky

Veřejnoprávní
smlouvy

Příspěvky
stavebníkům

Exekuce
(listinná,
elektronická)

Volební
agenda

Správce

Správce

Správce

Zpracovatel

Kombinace
Správce+Zpracov
atel

nemocenské
dávky,hromadné
hlášení poj.,
srážky ze mzdy
/půjčky, spoření/,
výplatní listiny,
doklady ke
knihovna
mzdám –
zpracovává OsÚ
dovolenky,
za účelem
propustky,
žádosti o
smlouvy o
poskytování
mzdové a
zaměstnání,
prodeji,
knihovnických,
evidenční listy,
DoPP, DoPČ,
pronájmu, bytů,
informačních a
penzijní
pracovní smlouvy, nebytov.prostor,
dalších služeb
příspěvky,
lékařské
pozemků,
uživatelům,
příspěvky na Ž,
prohlídky, BOZP, vyjádření sociálky
informování
osobní spisy
ukončené
u bytů - spis
uživatelů o
zaměstnanců,
pracovní poměry
nájemce
službách a dále za
mzdové listy
účelem ochrany
evidenční listy,
majetku a
ukončené
knihovního fondu
pracovní poměry,
dohody o PP, o
PČ, odměny ZO,
odměny členů
voleb.komise,
odměny z dohod,
čísla účtů,

zřizovací listina,
lékařské posudky
hasičů (starší,
nové už má
velitel)

žádost, doložení
důsledku zdraví,
zakoupení
zdravotních
pomůcek, dle
stavebního
zákona

žádost, dle
směrnice,
povolení k
rekonstrukci,
schválení ZO,
splnění podmínek
(doklady o trv.
pobytu, faktury,
žádosti, bankovní
účty,
fotodokumentace
)

exekuční příkaz
vedený v PC a ve
spisu

vedení volební
dokumentace

uživatelé
knihovny (děti,
studenti, dospělí,
senioři)

členové JSDH,
Rada města,
úřednice, členové
komise

žadatelé

žadatelé

dlužníci

občan obce volič, člen
okrskové volební
komise, kandidát,
zmocněnec,
Petent

zaměstnanci

zaměstnanci,
uchazeči o zam,
zastupitelé

jmenné,
indentifikační,
jmenné,
adresné, popisné,
identifikační,
zdravotní stav,
adresné, popisné,
dosažené
platový výměr
vzdělání, pracovní
náplň

Správce

žadatelé, občané

jméno, příjmení,
datum narození
nebo RČ,

Zpracovatel

POVINNÉ ÚDAJE:
příjmení+jméno
datum narození
adresa trvalého
byliště
u dětí do 15 let
+ souhlas
zákonného
zástupce
+ příjmení, jméno
+ datum narození
+ adresa trvalého
bydliště

jméno, příjmení,
adresa, datum
narození, RČ,
kontakt,
zdravotní stav

NEPOVINNÉ
ÚDAJE:
e-mail, telefon

Příjemce
osobních údajů
nebo kategorie
příjemců

občané obce s
trvalým pobytem

občané obce s
trvalým
pobytem,
občané, kteří
měli matriční
údalot v Hluku

občané, starosta,
místostarosta

žadatel

občané, široká
veřejnost

Statistický úřad

účastníci řízení

účastníci řízení

žádný

konkursní komise,
tajemník KK

žadatel, úřednice,
ČSSZ

Doba uchování
osobních údajů

50 let

100let, 75, let 30
let,

5 let

1 rok, 6 let

0

1 měsíc

5 let

20 let

5 let

5 let

5 let

5 a 10 let

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

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

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

c

c

c

c

e

c

c

c

c

c

c

Právní základ
pro zpracování
(pro případ
Zákon č.
titulu dle čl. 6
634/2004,
odst. 1 písm. c),
správní poplatky,
e), f) + v případě
zákon 133/2000
písm. f)
evidnce obyvatel
oprávněné
zájmy správce
nebo třetí strany

zákon
č. 634/2004, o
správních
poplatcích ,
zákon č.
301/2000 Sb. o
matrikách, zákn
č. 133/2000 Sb.
Evidence
obyvatel

záko č.
Zákon o
634/2004, o
registrech
správních
obyvatel, Zákon
poplatcích, zákon
o základních
č. 21/2006 Sb. O
registrech,
ověřování
300/2008 Sb.

zák. č. 128/2000
Sb., o obcích

Zákon č.
zákon č.
634/2005,
634/2004,
Zákon č. 89/1995
správní poplatky , správní poplatky,
Sb. o státní
zákon č.
zák. č. 133/2000
statistické službě
301/2000 Sb. O
Sb. Evidence
matrikách
obyvatel

Zákon o
přestupcích

vyhláška 54/2005
Sb. o
náležitostech
zákon 582/1991
konkursního
Sb. o organizaci a
řízení a
provádění
konkursních
sociálního
komisích, zákon
zabezpečení, zákon
563/2004 o
500/2004 Sb.
pedagogických
správní řád
pracovnících a o
zmněně
některých zákonů

nájemci
poplatníci, starosta,
hrobových míst,
pověření
občané obce
zaměstnanci úřadu
Hluk

Evidence
Správní řízení
žádostí pro
dle z. 111/2006
Zpracování
komisi výstavby
Sb., o pomoci v
Hluckých novin
(pro
hmotné nouzi
rekonstrukci)

Tříkrálová
sbírka

Provoz
sběrného
dvoru evidence
původců
odpadů

Správce

Správce

Správní řízení Stavební řízení
Povolení
kácení stromů

Pokladna

Spotřební daň

Pojistné
události

Správce

Kombinace
Správce+Zpracova
tel

Správce

Správce

Správce

výpisy z katastru,
žádosti, vyjádření,
Rozhodnutí,
případně
Opatření, souhlas,
Ohlášení, Územní
souhlasy
Kolaudační
souhlasy, dozory
staveb, kontrolní
prohlídky,
Přestupky - dle
přestupkového
zákony

1 paré stavební
dokumentace a
veškeré přílohy

evidence poplatků
v hotovosti

žádost

vyplacení
odškodného

občané

občané

občané a firmy

občané

FO, PO, jmenné,
adresní, dat. Nar.

adresní a
identifikační

adresní a
identifikační

jmenné, adresní,
RČ

ekonom,
pojišťovna,
poškozený,
starosta

Správce

Kombinace
Správce+Zpracov
atel

žádost,
Rozhodnutí

žádost o
rekonstrukci

zajištění
informovanosti
občanů,
historické
záznamy,
čtvrtletník

účastníci řízení

občané

občané obce,
výtisky do
knihovny, archiv
obce

dárci-občané

občané

adresní a
identifikační

rubrika vítání
občánků

jménné, adresní

jméno, příjmení,
adresa

jméno, příjmení,
bydliště, případné
adresa,

žadatelé, členové
stavební komise,
rada,
zastupitelstvo

široká veřejnost

vedení obce,
oblastní charita

starosta, obecní
úřad

starosta, obecní
úřad

účastníci řízení

účastníci řízení

občané a firmy,
pokladní a
účtárna

ekonom,
zaměstnanci
obce, celní správa

ekonom,
pojišťovna,
poškozený,
starosta

Správce

základní
identifikační
údaje, státní
občanství,
volební právo a
jeho případné
omezení, číslo
dokladu
totožnosti, účast
při hlasování,
osobní údaje
jméno a příjmení,
bydliště, datum
členů OkVK k
jméno, příjmení, jméno, příjmení,
jméno, příjmení,
narození, př.RČ,
odměňování, u
datum narození
datum narození
datum narození
výše dluhu kandidátů a
nebo RČ,
nebo RČ,
nebo RČ,
vedeno v PC a ve
zmocněnců
spisu
identifikační
údaje dle
kandidátní listiny
a českého
prohlášení
kandidáta, v
případě petentů
u nezávislých
kandidátů
identifikační
údaje dle
členové
okrskových
zastupitelé,
volebních komisí,
úředník,
úřednice,
ÚP, občané ,
žadatelé, ekonom,
kontrolní orgány zastupitel, žadatel
starosta, dlužník
úředník
podatelna
krajský úřad,
Státní volební
komise

Kombinace
Správce+Zpracov
atel

Archivace
dokumentací
RD

výpisy z katastru,
vedení evidence
žádosti,
seznam účastníkůodevzdaného
rozhodnutí,
dárců
množství odpadu ochrana přírody a
krajiny

občané žadatelé

jméno, příjmení,
datumy nar.,

zástavy - exekuce
aj.

zaměstnanec,
zaměstnavatel,
zpracovatel
mzdové agendy

zaměstnanec,
zaměstnavatel,
zpracovatel
mzdové agendy

žadatelé, nájemci
starosta,
místostarosta,
účetní

konkrétnímu
čtenáři na
vyžádání

členové JSDH,
rada, úředník

10 let

50 let

50 let

50 let

po dobu
registrace
uživatele a 2 roky
poté

5 let

10 let

10 let

5, 10

kandidátní listiny
a související
dokumenty 10
let; ostatní
volební
dokumentace 5
let

trvale

10 let

trvale, archiv, 10
let

10 let

1 rok, 5 let

5 let

trvale

trvale

10 let

10 let

5 let

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

0

0

c

c

0

b

0

0

0

0

c

0

e

e

e

e

c

C

C

C

C

C

směrnice města

daňový řád
280/2009 Sb.
Občanský soudní
řád č. 99/1963
Sb.

Zákony č.
247/1995 o
volbách;
130/2000 Sb.;
491/2001 Sb.,
62/2003 Sb.,
275/2012 Sb. a
prováděcí právní
předpisy k
volebním
zákonům.

zák. č. 111/2006
Sb.

směrnice města

Zákon o obcích,
Tiskový zákon

Zákon č.
120/2012 Sb., o
veřejných
sbírkách

Zákon o
odpadovém
hospodářství evidence odpadů

Zákon o ochraně
přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb.,
zákon č.
500/2004 Sb.
Správní řád

zák. č. 183/2006
Sb., stavební
zákon

zákon č.
183/2006 Sb.,
stavební zákon

zák. č. 563/1991
Sb. O účetnictví

spotřební daň z
lihu, zák. č.
353/2003 Sb.

zák. o bcích č.
128/2000 Sb. ,
zák. č. 37/2004 o
poistné smlouvě

zaměstnanci,
zastupitelé

občané

zastupitelé,
starosta, úřednice

žadatel

policie, soud,
úřady

úřednice, policie,
úřady, starosta

5 let

dle spisového
řádu obce

1 rok

10 let

5 let

5 let

5 let, 3 roky

10 let

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

c

c

c

c

0

c

c

c

starosta, úředník, starosta, úředník,
zastupitelé
žadatelé

Zákon o
pohřebnictví č.
256/2001 Sb.

Zákon č.565/1990
Sb.,o místních
poplatcích, Obecně
závazné vyhlášky o
místních poplatcích

Zákon o
archivnictví
499/2004 Sb.,
zákon 500/2004
Sb. Správní řád,
zákon č.
128/2000 Sb. O
obcích, zákona
dle vyvěšených
agend

správní řád
500/2004 Sb.

zákon o obcích č.
128/2000 Sb.

Zákon č.
106/1999 Sb.

trestní řád
141/1961 Sb.,
zák. č. 273/2008
Sb., o Policii ČR a
další

Zákon č.
250/2016 Sb. o
odpovědnosti a
přestupcích...(Pře
stupkový zákon),
zákon o obcích č.
128/2000 Sb.

Petiční zákon,
Zákon o obcích,
Správní řád

Zákoník práce
Zákoník práce
262/2006, zákon 262/2006, zákon
č. 435/2004 o
č. 435/2004 o
zaměstnanosti,
zaměstnanosti,
zákon č.
zákon č.
312/2002 Sb. o
312/2002 Sb. o
úřednících ÚSC, úřednících ÚSC,
zákon č.
zákon č.
309/2006 Sb. o
309/2006 Sb. o
Zákon č.
zákon o obcích
108/2006 Sb., o
bezpečnosti a
bezpečnosti a
128/2000 Sb.,
soc.službách,
ochraně zdraví,
ochraně zdraví,
občanský zákoník
Občanský zákoník občanský záioník občanský záioník
č. 89/2012 Sb., a č. 89/2012 Sb., a
ostatní zákony a ostatní zákony a
právní předpisy, právní předpisy,
nařízení
nařízení
vztahující se ke
vztahující se ke
mzdové a
mzdové a
personální
personální
agendě
agendě

257/2001 Sb.

zák. 128/2000 Sb. zák. 250/2000 o
O obcích,
rozpočtových
133/1985 Sb. O
pravidlech, zák.
požární ochraně,
128/2000 o
250/2000 Sb. O
obcích, zák. č.
rozpočtových
500/2004 správní
pravidlech
řád

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

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zkonný

zákonný

zákonný

NE

NE

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

NE

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

0

zákonné

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

0

zákonný

zákonný

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

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

Evidence obyvatel

X

x

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

internet, osobní
dodání, kroniky

X

x

X

x

x

x

X

X

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

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

