Záznamy o činnostech zpracování

1 ZVEŘEJŇOVÁNÍ
106/1999 SB.

INFORMACÍ

DLE

ZÁKONA

Č.

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 106/1999 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

žadatelé o informace

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail,
datová schránka, podpis

6

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

nejsou předávány dalším osobám

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

Záznamy o činnostech zpracování

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

2 CZECH POINT, VIDIMACE A LEGALIZACE
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Czech Point, vidimace a legalizace

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 361/2000 Sb.
zákon č. 247/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 269/1994 Sb.,
zákon č. 256/2013 Sb.
zákon č. 133/2000 Sb.,
zákon č. 300/2008 Sb.
zákon č. 365/2000 Sb.
zákon č. 364/2009 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

žadatelé o úkon

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození,
rodné příjmení, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis

6

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

nejsou předávány dalším osobám

7

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

ne

8

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

-

Záznamy o činnostech zpracování

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

3 EVIDENCE OBYVATEL
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Evidence obyvatel

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 111/2009 Sb.
zákon č. 133/2000 Sb.
zákon č. 296/2004 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č. 561/2004 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

obyvatelé

5

kategorie osobních údajů

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

6

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

nejsou předávány dalším osobám

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

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

ne
Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

4 EVIDENCE REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ KNIHOVNY
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Evidence registrovaných čtenářů knihovny

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. b)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 257/2001 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

registrovaný uživatel knihovny

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, podpis,

6

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

nejsou předávány dalším osobám

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

po dobu plnění smlouvy, max. 1 rok po ukončení

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

5 VEDENÍ OBECNÍ KRONIKY
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Vedení obecní kroniky

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 132/2006 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

subjekt údajů

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště,

6

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

nejsou předávány dalším osobám

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

6 MÍSTNÍ POPLATKY
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Místní poplatky

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)
zákon č. 565/1990 Sb.
zákon č. 280/2009 Sb.,
zákon č. 634/2004 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 182/2006 Sb.

3

právní titul pro zpracování

4

kategorie subjektů údajů

poplatník

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé
bydliště, datová schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti,
bankovní spojení, výměry důchodů, kopie průkazu ZTP, TP,
druh bydliště plátce

6

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

nejsou předávány dalším osobám

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

Záznamy o činnostech zpracování

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

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

ne
Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

7 SPISOVÁ SLUŽBA
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Spisová služba

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 499/2004 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

dle typu agendy

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště,
adresa pro doručování, titul, datum narození, státní příslušnost

5

další údaje dle příslušných právních předpisů a dle typu agendy

6

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

nejsou předávány dalším osobám

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád

Záznamy o činnostech zpracování

Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

8 ÚČETNICTVÍ
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Účetnictví

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 563/1991 Sb.
zákon č. 235/2004 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb.
zákon č. 219/2000 Sb.
zákon č. 220/2013 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

Fyzická osoba dotčená příslušnou finanční operací

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo
podnikání, datová schránka, IČO, bankovní spojení, podpis

6

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

orgány stanovené zvláštními zákony

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

Záznamy o činnostech zpracování

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

9 VOLEBNÍ SYSTÉM
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Volební systém

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

právní titul pro zpracování

zákon č. 130/2000 Sb.
zákon č. 491/2001 Sb.
zákon č. 247/1995 Sb.
zákon č. 62/2003 Sb.
zákon č. 275/2012 Sb.
zákon č. 22/2004 Sb.
zákon č. 1/1993 Sb.
zákon č. 2/1993 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

člen volební komise
volič
žadatel o voličský průkaz

5

kategorie osobních údajů

údaje v rozsahu zvláštních zákonů

6

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

ČSÚ

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle spisového a skartačního řádu

3

Záznamy o činnostech zpracování

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

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

ne
Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

10 SMLUVNÍ VZTAHY (VČ. OBJEDNÁVEK)
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Smluvní vztahy (vč. objednávek)

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 28/2000 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.,
zákon č. 563/1991 Sb.

4

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

5

kategorie osobních údajů

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

6

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

smluvní strana

7

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

ne

8

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

-

Záznamy o činnostech zpracování

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

11 VEDENÍ ÚŘEDNÍ DESKY
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Vedení úřední desky

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.
zákon č. 99/1963 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

věcí dotčená fyzická osoba

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, doručovací
adresa, předmět zveřejnění, podpis

6

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

široká veřejnost

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

12 OCEŇOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ
OBČANŮ
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
účel zpracování

Oceňování významných životních událostí občanů

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. a)
- pro pořizování obrazových a zvukových záznamů, zveřejňování
tištěných a elektronických médiích
písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 128/2000 Sb.

4

kategorie subjektů údajů

novorozenec,
zákonný zástupce

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, fyzická
podoba osoby

6

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

veřejnost

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

1

Záznamy o činnostech zpracování

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

13 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PODNĚTŮ OBČANŮ
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Vyřizování stížností a podnětů občanů

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

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

4

kategorie subjektů údajů

podatelé
dotčené osoby

5

kategorie osobních údajů

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

6

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

nadřízený orgán

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

14 PŘÍPRAVA PODKLADŮ A MATERIÁLŮ PRO JEDNÁNÍ
ORGÁNŮ OBCE
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Příprava podkladů a materiálů pro jednání orgánů obce

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. c)

3

právní titul pro zpracování

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

4

kategorie subjektů údajů

osoby dotčené věcí

5

kategorie osobních údajů

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

6

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

nejsou předávány dalším osobám

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

ne

Záznamy o činnostech zpracování

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

15 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Veřejné zakázky

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. b)
písm. c)

3

právní titul pro zpracování

zákon č. 134/2016 Sb

4

kategorie subjektů údajů

zájemce o veřejnou zakázku

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail,
telefon, datová schránka, insolvence

6

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

smluvní strana

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

Profil zadavatele

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

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

16 PREZENTACE OBCE
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Obec Zakřany; Zakřany č. 7; 664 84 Zastávka u Brna; Tel: 546 431 483; E-mail:

urad@zakrany.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák
1

účel zpracování

Prezentace obce

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

písm. f)

3

právní titul pro zpracování

-

4

kategorie subjektů údajů

veřejnost (návštěvník akce, umělec apod.),
zaměstnanci obce (zejm. představitelé obce)

5

kategorie osobních údajů

6

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

veřejnost

7

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

ne

8

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

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

dle Spisového a skartačního řádu

10

zpřístupňování nebo
zveřejňování osobních údajů

oficiální webové stránky obce

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

v odůvodněných případech: jméno, příjmení, pracovní pozice
fotografie reportážního charakteru

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Směrnice – Spisový a skartační řád
Směrnice – Bezpečnost ICT

Záznamy o činnostech zpracování

