Název organizace - Město Český Těšín
Odbor: Školství a kultury
Stanovení účelu, prostředků a způsobu zpracování osobních údajů
Účel zpracování
B.
Důvod zpracování osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb. - stanovit účel
a) zpracování správci ukládá zvláštní zákon nebo je
takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zvláštního zákona - vypsat
zákony, ze kterých vyplývají povinnosti
b) ostatní zpracování osobních údajů

komentář

Pořadové
číslo
A.

Kategorie osobních údajů
C.
adresní a identifikační údaje
se rozumí např.:
jméno, příjmení, datum a
místo narození, rodinný stav,
rodné číslo, státní příslušnost,
adresa trvalého bydliště, tel.
spojení domů, do zaměstnání
apod.
citlivé údaje (1) –
národnostní, etnický, rasový
původ,

Souhlas subjektu údajů,
Rozsah
Zákonnost
D.
E.
rozsáhlost/nezbytnost
ano/ne
pokud ano, specifikujte:
informace o tom, zda budou
(jsou) osobní údaje
zpracovávány se souhlasem
subjektu údajů – podle § 5
odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., nebo bez souhlasu
subjektu údajů – podle § 5
odst. 2 písm. a) – g) - uvede se
příslušné písmeno

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie
údajů
OÚ
F.
G.
Zaměstnanci
organizace Osoby s
jiným vztahem k
|organizaci –
např.smluvní
partneři
Osoby bez vztahu k
organizaci

Zdroje osobních
údajů
H.
Přímo od subjektů
údajů
Z veřejných zdrojů
– specifikujte (např.
OR,ŽR)
Jiné zdroje specifikujte (z
vlastních zdrojů)

dítě a jeho zákonny ano
zástupce

zákonní zástupci,
ISZR

Kategorie příjemců
CH.
Nebudou jiní příjemci
než správce
Jiní příjemci specifikujte (např. veřejné
úřady, finanční úřad,
smluvní partneři)

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze
M.

Opatření k
zabezpečení
N.
Dle analýzy
rizik

I.
J.
Nebude docházet k předání osobních dle Spisového a
skartačního řádu
údajů do jiných států
Osobní údaje budou předány do
členských zemí EU
Předání se uskuteční na základě
smlouvy, jejíž součástí budou standardní
smluvní doložky pro předávání osobních
údajů do třetích zemí podle Rozhodnutí

K.
Shromažďování
Ukládání na nosiče
informací
Zpřístupňování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Předávání do cizích
států
Šíření
Zveřejňování
Uchovávání
Výměna
Třídění
Kombinování
Blokování
Likvidace
Další způsoby
zpracování

L.
Manuální nebo
automatizované nebo oboje
Manuální – vlastními
zaměstnanci (listinná podoba,
kartotéky, spisy…) ev.
zpracovatelem

smluvní partneři cestovní kancelář, DDM
(zpracovatel)

Osobní údaje mohou být předány do
členských zemí EU

dle Spisového a
skartačního řádu
5 let

Shromažďování
Předávání do
cizích států
Úprava
Používání
Uchovávání
Předávání

Manuální /IS Ginis

ANO

Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
dostupnost,
integrita,
odolnost
Obnova
Testování

Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
dostupnost,
integrita,
odolnost
Obnova
Testování

Automatizované automatizované zpracování
zahrnuje operace
uskutečňované zcela nebo
zčásti pomocí
automatizovaných postupů:

1

prázdninové pobyty

přihlášky, bezinfekčnost,
NE - plnění smlouvy, podle §
posudek lékaře (jméno,
5 odst. 2 zákona č. 101/2000
příjmení, datum narození,
Sb., písm. b)
bydliště, č. osobního
dokladu, zdravotní
pojišťovna dítěte; jméno a
příjmení , bydliště, tel.číslo, email zákonných zástupců,
podpis zákonných zástupců)

2

propagace

Fotografie, videoshoty

ano, podle § 5 odst. 2
dobrovolné údaje v rozsahu
zákona č. 101/2000 Sb., písm. formuláře
a)

Osoby bez vztahu k ne
organizaci účastnici

přímo od subjektu
zpracovatele

široka veřejnost

ano

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
zpřístupňování,
Používání

Manuální /automatizované

ANO

3

táborové pobyty a vyměřovaní odvodů a penále z
neoprávněně použitých nebo zadržených dotačních
prostředků

jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, jméno a
příjmeni realizatorů, funkce,
podpis statut. zástupce

NE - plnění smlouvy, podle §
5 odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., písm. b)

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Osoby bez vztahu k ne
organizaci žadatelé

přímo od
realizatora, ISZR

pověření zaměstnanci
města, komise RM

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
zpřístupňování,
Uchovávání,

Manuální

NE

4

poskytování dotací a vyměřovaní odvodů a penále z
neoprávněně použitých nebo zadržených dotačních
prostředků

poskytování dotací (statutární NE - plnění smlouvy, podle §
zástupce, č.účtu jméno,
5 odst. 2 zákona č. 101/2000
příjmení, e-mail, č.tel.,
Sb., písm. b)
organizace, podpis stat.
zástupce)

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

smluvní partneři

ne

přímo od žadatelů

pověření zaměstnanci
správce, komise RM,
orgány města

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
zpřístupňování,
Uchovávání,

Manuální

NE

5

Evidence smluv s finačním plněním do 50 tis. Kč a
bez finančního plnění

jméno, příjmení, trvalý pobyt,
datum narození, email, tel.
kontakt, jméno a příjmení
statutárního zástupce,
kontaktní osoby, číslo účtu,
podpis

Ne - pro účely plnění smlouvy, zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů
dle Občanského zákoníku,
podle § 5 odst. 2 zákona č.
101/2000 Sb., písm. c)

Osoby bez vztahu k ne
organizaci obchodní partneři,
osoby se vztahem k
organizaci zaměstnanci

Přímo od subjektů
údajů, veřejné
rejstříky

Pověřeni zaměstnanci
správce, orgány města

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Používání
Uchovávání
Likvidace

Manuální - archivované
smlouvy v listinné podobě
Automatizované - IS Ginis

ANO

6

Evidence smluv s finačním plněním nad 50 tis. Kč

jméno, příjmení, trvalý pobyt,
datum narození, email, tel.
kontakt, jméno a příjmení
statutárního zástupce,
kontaktní osoby, číslo účtu,
podpis

Ne - pro účely plnění smlouvy, zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů
dle Občanského zákoníku,
podle § 5 odst. 2 zákona č.
101/2000 Sb., písm. c)

Osoby bez vztahu k ne
organizaci obchodní partneři,

Přímo od subjektů
údajů, veřejné
rejstříky

Pověřeni zaměstnanci
správce, orgány města,
uživatelé ISRS

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Používání
Uchovávání
Likvidace

Manuální - archivované
smlouvy v listinné podobě
Automatizované - IS Ginis,
ISRS

ANO

Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
dostupnost,
Šifrování
Pseudonymiz
ace Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
Šifrování
Pseudonymiz
ace Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,

Příloha č.1k č.j.:

Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

7

Evidence smluv s finačním plněním nad 500 tis. Kč

jméno, příjmení, trvalý pobyt,
datum narození, email, tel.
kontakt, jméno a příjmení
statutárního zástupce,
kontaktní osoby, číslo účtu,
podpis

8

akce pro seniory

jméno, přílmení, bydliště

přihlášky (jméno, příjmení,
datum narození, bydliště,
lustrační osvědčení, výpis z
tresního rejstříku, pracovní
pozice)

Souhlas subjektu údajů,
Rozsah
Zákonnost
Ne - pro účely plnění smlouvy, zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů
dle Občanského zákoníku,
podle § 5 odst. 2 zákona č.
101/2000 Sb., písm. c)

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie Zdroje osobních
údajů
OÚ
údajů
Osoby bez vztahu k ne
Přímo od subjektů
organizaci údajů, veřejné
obchodní partneři,
rejstříky

NE- podle zákona č. 128/2000 zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů
Sb. § 102, odst.3, podle § 5
odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., písm. c)

senioři města

Ne- školský zákon 561/2004
zpracování jen omezeného /
Sb., v platném znění; zákon o nezbytného rozsahu údajů
obcích 128/2000 Sb., v
platném znění, podle § 5 odst.
2 zákona č. 101/2000 Sb.,
písm. c)

uchazeči o funci
ředitele PO

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

Pověřeni zaměstnanci
správce, orgány města,
uživatelé ISRS, profilu
zadavatele a věstníku
veřejných zakázek

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Používání
Uchovávání
Likvidace

Manuální - archivované
smlouvy v listinné podobě
Automatizované - IS Ginis,
ISRS, Profil zadavatele,
Věstník VZ

ANO

přímo od subjektů
údajů

pověření zaměstnanci
správce

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
Uchovávání,

Manuální

NE

ne

přímo od subjektů
údajů

pověření zaměstnanci
správce, komise RM,
orgány města

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/IS GINIS

ANO

ne

přímo od
příspěvkových
organizací

pověření zaměstnanci
správce, orgány statní
správy

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

zpracování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/IS GINIS

ANO

ne

9

konkursní řízení na funkce ředitelů příspěvkových
organizací, jmenování a odvolavání

10

mzdová a personální agenda ředitelů zřizovaných PO jméno, příjmení, datum
(škol, školských zařízení, KaSS, MěK, SÚZ)
narození, RČ, adresa

Ne- školský zákon 561/2004
Sb., v platném znění; zákon o
obcích 128/2000 Sb., v
platném znění, zákon
262/2006 Sb., zákoník práce,
podle § 5 odst. 2 zákona č.
101/2000 Sb., písm. c)

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

ředitelé PO
zřízených městem

11

rejstřík škol a školských zařízení

jméno, příjmení, bydliště,
datum narození, č. tel., email ředitele)

Ne- školský zákon 561/2004
Sb., v platném znění; podle §
5 odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., písm. c)

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

školské příspěvkové ne
organizace

z vlastních zdrojů
správce

pověření zaměstnanci
správce, orgány statní
správy

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

zpracování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,
předávání

Manuální/IS GINIS

ANO

12

místní polatek ze vstupného

jméno, příjmení,bydliště,
rodné číslo, č. účtu

NE - daňový řád 280/2009
zpracování jen omezeného /
Sb., v platném znění a zákona nezbytného rozsahu údajů
o místních popl. č. 565/1990
Sb. v platném znění, podle § 5
odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., písm. c)

poplatník

ne

přímo od subjektů
údajů

pověření zaměstnanci
správce

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/ IS GINIS/ VERA

ANO

13

vítáním nových občanů

jméno, příjmení datum nar.
dítěte; jméno a příjmení,
adresa, č.tel. zákonných
zástupců

ano, podle § 5 odst. 2
dobrovolné údaje v rozsahu
zákona č. 101/2000 Sb., písm. formuláře
a)

dětí a jejich
zákonní zástupci

ne

přímo od subjektů
údajů

pověření zaměstnanci
správce

ne

dle Spisového a
skartačního řádu
5 let

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální

NE

14

agenda jubilantu

jméno, příjmení, bydliště,
datum narození

NE - zákon o obcích
zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů
128/2000 Sb. § 36 a, v
platném znění, podle § 5 odst.
2 zákona č. 101/2000 Sb.,
písm. c)

Osoby bez vztahu k ne
organizaci

ISZR

pověření zaměstnanci
správce

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/ VERA

ANO

15

přestupky na úseku školství

adresní a identifikační údaje jméno, příjmení, adresa
trvalého pobytu, příp.
kontaktní adresa, datum
narození, zaměstnavatel,
podpis, ID datové schránky,
omezení svéprávnosti,
opatrovník, zákonný zástupce
citlivé údaje (správní trest druh a výše)

NE- výkon státní správy dle
zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů
zák. č. 250/2016 Sb.,
251/2016 Sb., 500/2004 Sb a
561/2004 Sb., § 182 a, v
platném znění; podle § 5 odst.
2 zákona č. 101/2000 Sb.,
písm. c)

zákonní zástupci
dětí a žáků,
opatrovníci dětí a
žácí

ne

účastníci řízení,
OSPOD

pověření zaměstnanci
ne
správce, účastníci řízení,
OSPOD

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/IS VERA

ANO

16

oceňování pedagogických pracovníků

jméno, příjmení, prac.pozice NE - zákon o obcích
zpracování jen omezeného /
128/2000 Sb. § 102 odst. 3, v nezbytného rozsahu údajů
platném znění, podle § 5 odst.
2 zákona č. 101/2000 Sb.,
písm. c)

ocenění

ne

odborná veřejnost

pověření zaměstnanci
správce, orgány města,
veřejnost

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/ IS GINIS

ANO

17

oceňování osobností

návrhy na ocenění (jméno,
příjmení, bydliště, datum
narození)

NE - zákon o obcích
128/2000 Sb. § 36 a, v
platném znění,

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

ocenění

ne

odborná veřejnost

pověření zaměstnanci
správce, orgány města,
veřejnost

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/ IS GINIS

ANO

18

oceňování žáků

jméno, příjmení, škola

NE - zákon o obcích
128/2000 Sb. § 102 odst. 3, v
platném znění,podle § 5 odst.
2 zákona č. 101/2000 Sb.,
písm. c)

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

ocenění

ne

ředitelé škol

pověření zaměstnanci
správce, orgány města,
veřejnost

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/ IS GINIS

ANO

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

ocenění

ne

ISZR

pověření zaměstnanci
správce, veřejnost

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/ VERA

ANO

dětí, žácí a jejich
zákonní zástupci

ne

ze škol a školských
zařízení

pověření zaměstnanci
správce

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/ IS GINIS

ANO

19

oceňování osmdesatníků

jméno, příjmení, datum
narození, bydliště,

NE - zákon o obcích
128/2000 Sb. § 36 a, v
platném znění,podle § 5 odst.
2 zákona č. 101/2000 Sb.,
písm. c)

20

evidence záznamů o urázech dětí a žáků

jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, zdravotní
pojišťovna, rodné číslo
žáka,jméno, příjmení, bydliště
zakonných zástupců)

NE- školský zákon 561/2004
zpracování jen omezeného /
Sb., v platném znění;podle § 5 nezbytného rozsahu údajů
odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., písm. c)

Opatření k
zabezpečení
Šifrování
Pseudonymiz
ace Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
dostupnost,
integrita,
odolnost
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam

Příloha č.1k č.j.:

Pořadové
číslo

Souhlas subjektu údajů,
Rozsah
Zákonnost
NE- školský zákon 561/2004
zpracování jen omezeného /
Sb., v platném znění;podle § 5 nezbytného rozsahu údajů
odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., písm. c)

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie Zdroje osobních
údajů
OÚ
údajů
členové školských
ne
ze škol a školských
rad
zařízení

jméno, příjmení, datum
narození, bydliště

NE- školský zákon 561/2004
zpracování jen omezeného /
Sb., v platném znění;podle § 5 nezbytného rozsahu údajů
odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., písm. c)

dětí a žácí

ne

byty

jméno, příjmení, datum
narození, bydliště

NE - zřizovací listiny PO,
podle § 5 odst. 2 zákona č.
101/2000 Sb., písm. c)

nájemníci

Evidence členů Komise tělovýchovy, Komise výchovy
a vzdělání, Komise kulturní, Komise Letopisecké a
tiskové

jméno, příjmení, adresa
bydliště, tel.č., e-mail

NE
zpracování jen omezeného /
výkon veřejné moci dle zákona nezbytného rozsahu údajů
o obcích, podle § 5 odst. 2
zákona č. 101/2000 Sb., písm.
c)

členové komisí

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

21

školská rada

jméno, příjmení, bydliště,

22

seznamy dětí a žáku dle určených věkových kategorií

23

24

Schválil: Ing. Miroslav Stařičný
Datum:
(1) citlivé údaje lze zpracovávat za podmínek
stanovených v § 9 z. č. 101/2000 Sb.

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

Opatření k
zabezpečení
Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
dostupnost,
integrita,
odolnost
Obnova
Testování

pověření zaměstnanci
správce, orgány města

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
Uchovávání,

Manuální/ IS GINIS

ANO

ISZR

pověření zaměstnanci
správce, školské
příspěvkové organizace

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/ VERA

ANO

Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
dostupnost,
integrita,
odolnost
Obnova
Testování

ne

ze škol a školských
zařízení

pověření zaměstnanci
správce

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
vyhledávání,
Uchovávání,

Manuální/IS GINIS

ANO

Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
dostupnost,
integrita,
odolnost
Obnova
Testování

ne

přímo od subjektů
údajů

pověřeni zaměstnanci
správce, ostatní členové
komisí

ne

sle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
uchovávání,
likvidace

manuální evidence v listinné
podobě, IS Ginis

ANO

Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnos,
dostupnost,
integrita,
odolnost
Obnova
Testování

