
 

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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování 
DOTACE SPOLKŮM A FYZICKÝM OSOBÁM PŘEDĚLENÉ MĚSTSKOU 
ČÁSTÍ 

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. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze 

• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů 

• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

4 kategorie subjektů údajů Příjemce dotace. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, účet. 

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 min 20 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, e-mail - 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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY 

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. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze 

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

4 kategorie subjektů údajů Příjemce dotace (fyzická, právnická osoba). 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení. 

6 

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

Magistrát hl. m. Prahy 

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, poté do archivu. 

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, e-mail - 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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování ÚČETNÍ ZÁVĚRKA/UZÁVĚRKY 

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. 563/1991 Sb., o účetnictví 

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

4 kategorie subjektů údajů Dodavatel, odběratel. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, bankovní spojení, 
telefon, email.  

6 

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

Magistrát hl. m. Prahy.  

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, poté do archivu. 

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

• Listinná podoba - 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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování INVENTARIZACE 

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. 563/1991 Sb., o účetnictví 

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

• vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 

4 kategorie subjektů údajů Dodavatel, odběratel. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, rodné číslo (IČO, DIČ), adresa bydliště (firmy), 
bankovní spojení, název firmy, telefon, email. 

6 

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

Magistrát hl. m. Prahy. 

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 

• 5 let - podklady 

• min. 5 let - výsledky 

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

• Listinná podoba - 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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování KONTROLA SLOŽENÍ JISTOT, VRÁCENÍ 

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. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

4 kategorie subjektů údajů 
• občan 

• zastupitel 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, 
číslo občanského průkazu, číslo bankovního účtu. 

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 5 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 – 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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ 

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. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce. 

4 kategorie subjektů údajů Uživatelé komunikací. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, podpis. 

6 

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

• Magistrát hl. m. Prahy 

• smluvní strany 

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- 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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování POPLATKOVÁ POVINNOST K MÍSTNÍM POPLATKŮM 

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. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

• obecně závazné vyhlášky 

4 kategorie subjektů údajů Poplatník místních poplatků.  

5 kategorie osobních údajů Příjmení, jméno, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu. 

6 

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

• Magistrát hl. m. Prahy (odvolání) 

• Ministerstvo financí (na vyžádání) 

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 - aktivní poplatníci 

• 10 let - ukončení poplatníci 

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, Agendio, 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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, EXEKUCE 

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. 280/2009 Sb., daňový řád 

4 kategorie subjektů údajů Dlužníci. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu, číslo účtu. 

6 

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

Třetí osoby dle daňového řádu (banky, pojišťovny), ČSSZ, 
zaměstnavatelé. 

Osobní údaje jsou zveřejňovány na elektronické úřední desce, 
doručování veřejnou vyhláškou. 

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 

• 20 let – nevymožené exekuce 

• 10 let – zaplacené exekuce 

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, Agendio, Ginis - řízení přístupu 
nadefinováním přístupových oprávnění. 

 


