
Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805 
111, e-mail: posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653,                                                                                                                     

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování KAMEROVÝ SYTÉM – zabezpečení a ochrana osob a majetku 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného 
správce či třetí strany 

3 právní titul pro zpracování   

4 kategorie subjektů údajů 
Osoby zachycené na záznamu -  osoby vstupující do monitorovaného 
prostoru na Praze 8. 

5 kategorie osobních údajů Záznamy z kamer. 

6 

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

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně 

jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. 

pojišťovna). 

7 

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

- 

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 

7 dnů. 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

• Elektronická podoba  

 

 

 

 

 



Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805 
111, e-mail: posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653,                                                                                                                     

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování 
LOKALNÍ KAMEROVÝ SYTÉM – zabezpečení a ochrana osob a 
majetku 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného 
správce či třetí strany. 

3 právní titul pro zpracování   

4 kategorie subjektů údajů 
Osoby zachycené na záznamu - zaměstnanci a osoby vstupující do 
monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.). 

5 kategorie osobních údajů Záznamy z kamer. 

6 

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

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně 

jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. 

pojišťovna). 

7 

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

- 

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 

7 dnů. 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

• Elektronická podoba  

 

 

 

 

 



Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805 
111, e-mail: posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653,                                                                                                                     

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování 

HLASOVACÍ ZAŘÍZENÍ ZASTUPITELSTVA - shromažďování, 
uchovávání a užití osobních údajů vložených do hlasovacího zařízení 
zastupitelstva pro účely řízení zasedání zastupitelstva a příprav 
zápisů z hlasování 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

3 právní titul pro zpracování  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

4 kategorie subjektů údajů Zastupitelé. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, politická příslušnost, údaj o hlasování. 

6 

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

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně 

jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. 

pojišťovna). 

7 

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

- 

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 plánu. 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

• Elektronická podoba, listinná podoba  

 

 

 

 



Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805 
111, e-mail: posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653,                                                                                                                     

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování 
 

VYVOLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ - elektronické přihlášení přes web 
 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci. 

3 právní titul pro zpracování  - 

4 kategorie subjektů údajů Osoby, které využily systému elektronického přihlašování. 

5 kategorie osobních údajů E-mailová adresa, telefonní číslo, název firmy, IČO 

6 

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

- 

7 

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

- 

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 

- 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

• Elektronická podoba  

 


