
 

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 VEDENÍ SPISŮ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY 

2 právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole. 

4 kategorie subjektů údajů 
• Kontrolovaná osoba,  
• příspěvková organizace.  

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, datum narození, osobní číslo, mzdové listy 
další rozhodné údaje k předmětu kontroly sdělené subjektem údajů.  

6 

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

Příslušná příspěvková organizace.  

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 min. 10 let.  

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

• Listinná podoba - ukládání dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu. 

• Elektronická podoba – e-spis, Word - řízení přístupu 
nadefinováním přístupových oprávnění. 

 

 



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 VEDENÍ SPISŮ INTERNÍCH AUDITŮ 

2 právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  

4 kategorie subjektů údajů Zaměstnanci auditovaného odboru úřadu MČ.  

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, datum narození, osobní číslo, mzdové listy 
další rozhodné údaje k předmětu kontroly sdělené subjektem údajů.  

6 

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

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.  

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 let, SZ 114.1. 

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

• Listinná podoba - ukládání dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu. 

• Elektronická podoba – e-spis, Word - řízení přístupu 
nadefinováním přístupových oprávnění. 

 

 


