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
EVIDENCE OBYVATEL PŘIHLÁŠENÝCH K TRVALÉMU POBYTU VE
SPRÁVNÍM OBVODU UMČ

1

účel zpracování

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

4

5

6

právní titul pro zpracování

kategorie subjektů údajů

kategorie osobních údajů

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

•

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

•

vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci
obyvatel

•

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu MČ Praha 8.
•

Jméno (jména), příjmení, rodné příjmení, datum narození,
pohlaví, místo a okres narození a u občana, který se narodil
v cizině, místo a stát, kde se občan narodil, rodné číslo,
státní občanství, popř. více státních občanství

•

adresa místa trvalého pobytu vč. předchozích adres místa
trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popř. datum
zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení
trvalého pobytu na území ČR

•

omezení svéprávnosti k právním úkonům, rodné číslo otce,
matky, a v případě, že jeden z rodičů nemá přiděleno rodné
číslo-jméno (jména) příjmení a datum narození

•

rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum a
místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo neexistenci partnerství

•

rodné čísla manžela je-li manželem fyzická osoba, která
nemá přiděleno rodné číslo-jméno (jména), příjmení a
datum jeho narození

•

rodné číslo dítěte, je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo-jméno (jména), příjmení a datum jeho narození.

•

datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo
území ČR-datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den úmrtí

•

zákazy pobytu.

•

Občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje v
souladu se zákonem č. 133/2000 Sb.,

•

subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak
stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto
zvláštním předpisem vymezeném,

•

úřední deska v rámci konkrétního správního řízení (veřejná
vyhláška).

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.

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

•

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

•

Elektronická podoba – e-spis, Ginis, Czech POINT, AIS EO 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
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
(VYDÁVÁNÍ, SKONČENÍ PLATNOSTI, PŘESTUPKY)

1

účel zpracování

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

4

5

6

právní titul pro zpracování

kategorie subjektů údajů

•

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

•

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

•

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich

•

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Občané ČR, kterým ÚMČ vydal občanský průkaz nebo žádají o jeho
vydání.

kategorie osobních údajů

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.

-

•

jméno, příjmení a rodné číslo občana

•

podoba a podpis občana

•

titul a vědecká hodnost občana

•

čísla, série, vydání a platnost občanského průkazu

•

čísla, vydání a platnost potvrzení o občanském průkazu

•

další údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v § 17
odst. 2 zák. č. 328/1999 Sb.

•

Ministerstvo vnitra

•

subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak
stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva,
kterou je ČR vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich
vymezených

•

občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich
osobě

•

zákonní zástupci občanů zbavených způsobilosti k právním
úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované
osobě

•

úřední deska v rámci konkrétního správního řízení (veřejná
vyhláška).

49 odst. 1 druhého pododstavce
GDPR

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

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

Dle Spisového a Skartačního plánu.
•

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

•

Elektronická podoba – e-spis, Ginis, Czech POINT, AIS EO 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
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU CESTOVNÍCH DOKLADŮ
(VYDÁVÁNÍ, ODNĚTÍ, ODEPŘENÍ VYDÁNÍ, PŘESTUPKY)

1

účel zpracování

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

4

5

6

právní titul pro zpracování

kategorie subjektů údajů

•

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

•

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

•

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich

•

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Občané ČR, kterým ÚMČ vydal cestovní doklad nebo žádají o jeho
vydání.
•

Jméno (jména), příjmení a rodné číslo držitele CD

•

územní a časová platnost CD, číslo a druh vydaného CD

•

datum vydání CD a označení úřadu, který jej vydal

•

podoba a podpis držitele CD, titul (vědecká hodnost), pokud
tyto údaje požaduje zapsat do CD

•

jméno (jména), příjmení, datum narození a pohlaví občana
mladšího 10 let zapsaného v CD rodiče

•

číslo a druh ztraceného CD

•

číslo a druh CD, který má být nebo byl zadržen, datum a
důvod zadržení, odepření vydání, odnětí a vrácení CD, číslo a
druh CD, který byl odňat

•

další údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v § 29
odst. 2 zák. č. 329/1999 Sb.

•

MV, MZV, soud, orgány činné v trestním řízení a orgán, který
vykonává rozhodnutí nebo jeho výkon zařizuje podle
zvláštního právního předpisu u občana, který nevykonal
trest odnětí svobody za úmyslný trestný čin, jestliže mu trest
nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen

•

orgán příslušný k projednávání přestupků na úseku
cestovních dokladů podle zvláštního právního předpisu

•

subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak
stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto
zvláštním předpisem vymezeném

kategorie osobních údajů

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

•

občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich
osobě

•

zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů
zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují
osobní údaje k zastupované osobě

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.

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

•

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

•

Elektronická podoba – e-spis, Ginis, Czech POINT, AIS EO 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
VEDENÍ MATRIČNÍCH KNIH NAROZENÍ, MANŽELSTVÍ A ÚMRTÍ,
ROZHODOVÁNÍ VE VĚCI ZMĚNY JMÉNA A PŘÍJMENÍ

1

účel zpracování

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

4

5

6

právní titul pro zpracování

•

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů

•

vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o
matrikách

•

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

kategorie subjektů údajů

Osoby, které se narodily, uzavřely manželství, zemřely ve správním
obvodu ÚMČ Praha 8, jejich rodiče, děti, manželé, účastníci řízení o
povolení změny jména a příjmení.

kategorie osobních údajů

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo
narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého
pobytu, rodinný stav, číslo občanského průkazu, číslo cestovního
dokladu nebo povolení k pobytu (krátkodobého i dlouhodobého i
trvalého).

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

•

Magistrát hl. m. Prahy

•

příslušné matriční úřady

•

příslušné soudy

•

Všeobecná zdravotní pojišťovna

•

PSSZ

•

odbor cizinecké policie KŘP hl. m. Prahy

•

údaje jsou předávány do třetích států v případě úmrtí
cizince na území a v případech narození a svatby cizince na
území, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy

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.

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

•

Listinná podoba – matriční knihy a evidence dílčích agend ukládání dokumentace způsobem zamezujícím
neoprávněnému či nahodilému přístupu.

•

Elektronická podoba – program MATRIKA - 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
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR A JEJICH
ZASÍLÁNÍ K ROZHODNUTÍ MINISTERSTVU VNITRA, OSVĚDČOVÁNÍ
STÁTNÍHO OBČANSTVÍ, ROZHODOVÁNÍ O NABYTÍ A POZBYTÍ
STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ

1

účel zpracování

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých
souvisejících zákonů.

4

kategorie subjektů údajů

Účastníci řízení ve věci žádosti o udělení státního občanství ČR,
žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR, účastníci řízení ve
věci prohlášení o nabytí nebo pozbytí státního občanství ČR.

5

kategorie osobních údajů

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo
narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého
pobytu, rodinný stav, číslo občanského průkazu, číslo cestovního
dokladu nebo povolení k pobytu.

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

Dle Spisového a Skartačního plánu (max. 50 let).

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

•

Ministerstvo vnitra

•

odbor cizinecké policie KŘP hl. m. Prahy

•

Listinná podoba – spisy, vedené ve věci žádosti o udělení SO
ČR, žádosti o vydání osvědčení o SO ČR prohlášení o nabytí
nebo pozbytí SO ČR - ukládání dokumentace způsobem
zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu.

•

Elektronická podoba – program MATRIKA - 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

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

4

5

6

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

•

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

•

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich

•

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

•

další zvláštní zákony

•

Účastníci řízení,

•

svědkové,

•

případně další osoby účastné řízení dle příslušného zákona a
správního řádu.

právní titul pro zpracování

kategorie subjektů údajů

kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost,
adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, adresa datové
schránky, čísla osobních dokladů, příp. další údaje z informačních
systémů veřejné správy dle ust. § 109 zákona č. 250/2016 Sb.

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

-

•

Účastníci řízení,

•

nadřízené správní orgány,

•

Policie ČR,

•

orgány činné v trestním řízení,

•

jiné správní a státní orgány,

•

orgány obce,

•

registry informačních systémů,

•

jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

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

Dle Spisového a Skartačního plánu.
•

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

•

Elektronická podoba – 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

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

4

CZECH POINT

právní titul pro zpracování

•

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů

•

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy

•

zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

kategorie subjektů údajů

Žadatelé o výpis.

5

kategorie osobních údajů

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo
narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, číslo cestovního dokladu nebo povolení
krátkodobého pobytu, IČO právnické osoby.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.
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

Dle Spisového a Skartačního plánu.

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

•

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

•

Elektronická podoba – Czech POINT - 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

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

4

kategorie subjektů údajů

Žadatelé.

5

kategorie osobních údajů

Jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození, adresa místa
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu
nebo povolení krátkodobého pobytu.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.
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

Dle Spisového a Skartačního plánu.

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

OVĚŘOVÁNÍ (VIDIMACE, LEGALIZACE)

•

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování

•

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

•

Listinná podoba – ověřovací kniha - ukládání dokumentace
způsobem zamezujícím neoprávněnému či nahodilému
přístupu.

•

Elektronická podoba – Ginis - 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

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád.

4

kategorie subjektů údajů

Odsouzení.

5

kategorie osobních údajů

Jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození, adresa místa
trvalého pobytu, doručovací adresa, datová schránka, číslo
občanského průkazu.

6

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

•

soudy

•

probační a mediační služba

•

instituce, u které jsou vykonávány obecně prospěšné práce

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.

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

•

Elektronická podoba – e-spis, Agendio - 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

VEŘEJNÉ SBÍRKY

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

4

kategorie subjektů údajů

Žadatelé.
Fyzická osoba:
•

5

kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

Právnická osoba:
•

název, sídlo, IČO, jméno, příjmení, datum narození osoby
zmocněné k jednání

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.
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

Dle Spisového a Skartačního plánu.

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

•

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

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

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

4

VOLBY, REFERENDA

právní titul pro zpracování

kategorie subjektů údajů

•

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

•

zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky

•

zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

•

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelství obcí

•

zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do EP

•

volič/oprávněný občan

•

kandidát

•

člen okrskové volební/hlasovací komise

Jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, pohlaví, povolání,
adresa místa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail.

5

kategorie osobních údajů

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

Dle Spisového a Skartačního plánu.

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

•

Okrskové volební komise

•

Český statistický úřad

•

Elektronická podoba – e-spis, Agendio VLB, externí program
ČSÚ pro evidenci kandidátů - 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

ZPRACOVÁNÍ CHARAKTERISTIKY

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.
•

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

•

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních

•

zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti

3

právní titul pro zpracování

4

kategorie subjektů údajů

Žadatelé.

5

kategorie osobních údajů

Jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
pobytu.

6

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

•

žadatelé

•

soudy

•

Policie ČR, státní zastupitelství

•

NBÚ, BIS

•

správní orgány

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 (max. 10 let).

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

•

Elektronická podoba – Agendio, e-spis - 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

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

4

kategorie subjektů údajů

Přísedící.

5

VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH OBVODNÍHO SOUDU

kategorie osobních údajů

•

jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, adresa místa
trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail

•

osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., číslo občanského
průkazu

•

životopis, výpis z Rejstříku trestů

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
Obvodní soud pro Prahu 8
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

Dle Spisového a Skartačního plánu.

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

•

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

