Název organizace - Město Český Těšín
Odbor: živnostenský a dopravy
Stanovení účelu, prostředků a způsobu zpracování osobních údajů
Pořadové
číslo

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

A.

1

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,

D.
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

Rozsah
E.
rozsáhlost/nezbytnost

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

G.

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

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

shromažďování,vyh manuálně i
ano
ledávání,uchovává automatizovaně,výhradně
ní, likvidace
vlastními zaměstnanci,
IS
GINIS

pověření zaměstnanci
nebude docházet k předání osobních
správce a jiné dotčené
údajů do jiných států
orgány např.
ŽÚ,ČOI,CÚ,FÚ,PČR,ÚP
,zdravotní
pojišťovny,SSZ

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
úprava,
pozměňování,
vyhledávání,uchov
ávání,používání,
zpřístupňování,
likvidace

přímo od subjektu pověření zaměstnanci
údajů a ze
správce
základních registrů

AGENDA ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ (evidence
živností, dozorová činnost živnostenského úřadu)

NE
zpracování jen omezeného /
455/1991 Sb., živnostenský
nezbytného rozsahu údajů
zákon, 570/1991 Sb., o
živnostenských
úřadech255/2012 Sb.,
kontrolní řád, 49/1997 Sb., o
civ. letectví, 266/1994 Sb., o
drahách, 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele,
247/2006 Sb., o omez.
provozu zastaváren 353/2003
Sb., o sprotřebních daních
159/1999 Sb., o podmínkách
podnik. v cest. ruchu
307/2013 Sb., o povinném
značení lihu 193/2017 Sb. o
pohřebnictví, 65/2017 Sb. o
ochraně zdraví

žadatel,
ohlašovatel

ano

přímo od subjektu
a ze základních
registrů

oznamovatel

ne

od oznamovatele,
od jiných státních
orgánů

jméno,příjmení,funkce,zaměst
navatel,podpis

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

přizvaná osoba

ne

ze základních
registrů

jméno,příjmení,datum
narození,adresa trvalého
bydliště,adresa sídla,vztah ke
kontrolované osobě, číslo
dokladu totožnosti,podpis

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

kontrolovaný

ne

přímo od subjektu
údajů, od
oznamovatele, od
jiných státních
orgánů a ze
základních registrů

Způsob zpracování

dle Spisového a
skartačního řádu

ne

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Druh zpracování

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

žadatel

jméno,příjmení,datum
narození,adresa trvalého
bydliště,adresa
sídla,IČ,podpis

Doba uchování

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

NE
zpracování jen omezeného /
365/2000 Sb., o inf. systémech nezbytného rozsahu údajů
veř. správy, 300/2008 Sb., o
el. úkonech a autor. konverzi,
269/1994 Sb. o rejstříku trestů

jméno,příjmení,rodné
příjmení,všechna dřívější
příjmení,rodinný stav,datum
a místo narození,rodné
číslo,státní příslušnost,státní
občanství,adresa
bydliště,adresa sídla,adresa
pobytu,adresa pro
doručování, telefon,e-mail,
podpis
citlivý
údaj (údaje o trestné činnosti)

Předání do zahraničí/ano/ne

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

AGENDA CZECH POINT (veřejný rejstřík, rejstřík trestů, výpis jméno,příjmení,rodné
z živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis ze příjmení,datum a místo
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis z insolvenšního rejstříku,
narození,rodné číslo,státní
výpisy ze základních registrů, autorizovaná konverze, datové schránky)

příslušnost,státní
občanství,adresa trvalého
bydliště,adresa pobytu,
podpis
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Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

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

Databáze
M.

Opatření k
zabezpečení
N.
Dle analýzy
rizik

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

manuálně i
ano
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci,
IS
GINIS, RŽP, WORD

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

Příloha č.1k č.j.:

Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

3

AGENDA TAXISLUŽBY A MHD

jméno,příjmení,datum a místo NE
narození,rodné číslo,státní
111/1994 Sb. o silniční
příslušnost,adresa trvalého
dopravě (§9 odst. 5 + § 21c)
bydliště,adresa pobytu,
adresa sídla,adresa pro
doručení,fotografie, podpis

4

AGENDA SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU

5

DOZOROVÁ ČINNOST V DOPRAVĚ (kontrola dodržování
povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů)

6

EVIDENCE AUTOŠKOL

7

AGENDA PŘESTUPKŮ (přestupky na úseku BESIP, provozu
vozidel, sociálně právních předpisů, pojištění vozidel)

8

AGENDA ŘIDIČŮ (řidičská oprávnění, profesní způsobilost,
řidičské průkazy, paměťové karty, bodový systém)

Rozsah

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie
údajů
OÚ

Zdroje osobních
údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

Opatření k
zabezpečení

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

žadatel

ne

přímo od subjektu pověření zaměstnanci
údajů a ze
správce, orgány státní
základních registrů správy, odvolací orgán

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,úp
rava,pozměňování,
vyhledávání,
uchovávání,
likvidace

ano
manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci,
IS
GINIS, RPSD, CRV,WORD

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

jméno,příjmení,datum
narození,adresa trvalého
bydliště,adresa sídla,adresa
pobytu,telefon, podpis

NE
zpracování jen omezeného /
13/1997 Sb., o pozemních
nezbytného rozsahu údajů
komunikacích, vyhl. 104/1997
Sb.,(§40 odst. 5)

žadatel

ne

přímo od subjektu pověření zaměstnanci
údajů a ze
správce, jiné dotčené
základních registrů orgány,např. Policie
ČR,IZS,vlastníci
komunikací,jiné obce,
odvolací orgán

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
vyhledávání,zpřístu
pňování,uchováván
í, likvidace

ano
manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci,
IS
GINIS, WORD, CEU

jméno,příjmení,datum
narození,adresa trvalého
bydliště,adresa sídla,vztah ke
kontrolované osobě, číslo
dokladu totožnosti,podpis

NE
zpracování jen omezeného /
255/2012 Sb., kontrolní řád, nezbytného rozsahu údajů
111/1994 Sb., o silniční
dopravě, 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích,
247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné
způsob. k řízení vozidel,
56/2001 Sb., o podmínkách
provozu na pozemních
komunikacích,273/2008 Sb.,o
policii ČR

kontrolovaný

ne

přímo od subjektu pověření zaměstnanci
údajů a ze
správce a jiné dotčené
základních registrů orgány např.
ŽÚ,ČOI,FÚ,PČR

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
vyhledávání,
uchovávání,
likvidace

manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci, IS
GINIS, WORD

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

jméno,příjmení,datum
narození,adresa trvalého
bydliště,adresa
sídla,IČ,podpis

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

oznamovatel

ne

od oznamovatele,
od jiných státních
orgánů

jméno,příjmení,funkce,zaměst
navatel,podpis

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

přizvaná osoba

ne

ze základních
registrů

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
vyhledávání,pozmě
ňování,uchovávání,
likvidace

ano
manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci,
IS
GINIS, WORD

ano

jméno,příjmení,datum
narození,adresa trvalého
bydliště,adresa
pobytu,adresa sídla,
fotografie,podpis
jméno, příjmení, adresa
trvalého pobytu, příp.
kontaktní adresa, datum
narození, zaměstnavatel,
podpis, ID datové schránky,
karta řidiče, opatrovník,
zákonný zástupce
citlivé údaje (omezení
svéprávnosti)

NE
247/2000
Sb. o získávání a
zdokonalování odborné
způsob. k řízení
vozidel,vyhl.167/2002 Sb.
NE
250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky, 500/2004 Sb.,
správní řád, 361/2000 Sb., o
provozu na PK, 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu na PK,
168/1999 Sb., o pojištění
zodpovědnosti vozidla

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

žadatel

ne

přímo od subjektu pověření zaměstnanci
údajů a ze
správce, odvolací orgán
základních registrů

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

osoby bez vztahu k
organizaci účastníci řízení,
svědci, osoby
podezřelé ze
spáchání
přestupku,
opatrovníci,
zákonní zástupci

ano

přímo od subjektu
údajů nebo od
oznamovatele a ze
základních registrů

pověření zaměstnanci
nebude docházet k předání osobních
správce a jiní příjemciúdajů do jiných států
registr řidičů obcí s
rozšířenou
působností,soudy,pojišťo
vny,státní zastupitelství,
odvolací orgán, široká
veřejnost (úřední deska)

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
vyhledávání,
úprava, používání,
zpřístupňovávání,z
veřejňování,uchová
vání,

manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci,
WORD, IS VERA, IS GINIS,
elektronická úřední deska,
CRŘ, CRV

ano

jméno,příjmení,datum a místo
narození,rodné číslo,adresa
obvyklého bydliště, číslo
dokladu totožnosti, ,
fotografie, podpis, telefon,
email
citlivé
údaje (zdravotní stav osoby z
pohledu způsobilosti k řízení
motorových vozidel)

NE
361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích,
vyhl. 124/2007 Sb., o vzoru
paměťové karty řidiče

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

žadatel,oznamovat ano
el

přímo od subjektu
údajů, případně od
oznamovatele a ze
základních registrů

pověření zaměstnanci
správce, soudy, PČR,
exekutoři, jiné státní
orgány

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání, úprava,
zpřístupňování,
zveřejňování
vyhledávání,
uchovávání,
likvidace

manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci, CRŘ,
IS GINIS,WORD

ano

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

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

Příloha č.1k č.j.:

Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

Rozsah

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie
údajů
OÚ

Zdroje osobních
údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

Opatření k
zabezpečení

AGENDA ZÍSKÁVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ
jméno,příjmení,datum a místo NE
ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH narození,rodné číslo,státní
247/2000 Sb., o získávání a
VOZIDEL

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

žadatel

ne

přímo od subjektu pověření zaměstnanci
údajů a ze
správce, jiná ORP,
základních registrů odvolací orgán

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
vyhledávání,pozmě
ňování,uchovávání,
likvidace

ano
manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci,
eTesty, IS GINIS

Šifrování
Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnost,
dostupnost,
integrita,
odolnost
Obnova
Testování
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zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

žadatel

ne

přímo od subjektu pověření zaměstnanci
nebude docházet k předání osobních
údajů a ze
správce, Ministerstvo
údajů do jiných států
základních registrů dopravy, odvolací orgán

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
vyhledávání,pozmě
ňování,uchovávání,
likvidace

manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci , CIS
SME, IS GINIS, WORD

ano

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

žadatel,oznamovat ne
el

přímo od subjektu pověření zaměstnanci
nebude docházet k předání osobních
údajů, případně od správce, PČR, exekutoři, údajů do jiných států
oznamovatele a ze notáři, jiné státní orgány
základních registrů

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
vyhledávání,pozmě
ňovávání,uchovává
ní, likvidace

manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci, CRV,
CIS STK, IS GINIS,WORD

ano

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

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

žadatel

ne

přímo od subjektu pověření zaměstnanci
nebude docházet k předání osobních
údajů a ze
správce, vlastník
údajů do jiných států
základních registrů komunikace, PČR, široká
veřejnost (úřední deska)

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
vyhledávání,
uchovávání,zveřejň
ovávání,zpřístupňo
vání, likvidace

ano
manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci,
IS
GINIS, WORD, elektronická
úřední deska

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

plátce

ne

přímo od subjektu nebudou jiní příjemci než nebude docházet k předání osobních
údajů a ze
správce
údajů do jiných států
základních registrů

dle Spisového a
skartačního řádu

ano
manuálně i
automatizovaně,výhradně
vlastními zaměstnanci, VERA

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
vyhledávání,
uchovávání,
likvidace
shromažďování,
úprava, používání,
uchovávání,zveřejň
ovávání, likvidace

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

9

občanství,adresa trvalého
bydliště,adresa
pobytu,telefon, podpis

zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení
vozidel,vyhl. 167/2002 Sb.

AGENDA STANIC MĚŘENÍ EMISÍ

jméno,příjmení,datum
narození,adresa trvalého
bydliště,adresa
pobytu,adresa sídla,podpis

NE
56/2001 Sb., o podmínkách
provozu na pozemních
komunikacích

11

AGENDA VOZIDEL (evidence vozidel, změny v registru vozidel,
schvalování technické způsobilosti vozidel)

jméno,příjmení,název
firmy,datum narození,rodné
číslo,adresa trvalého
bydliště,adresa
pobytu,adresa sídla,telefon,email, podpis

NE
56/2001 zpracování jen omezeného /
Sb. o podmínkách provozu na nezbytného rozsahu údajů
pozemních komunikacích,
341/2014Sb., o schvalování
TZ a o tech. podmínkách
provozu vozidel na pozemních
komunikacích

12

AGENDA STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

jméno,příjmení,datum
narození,adresa trvalého
bydliště,adresa
pobytu,adresa sídla,podpis

NE
361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích

13

PŘÍJMOVÉ POKLADNÍ DOKLADY

jméno,příjmení,datum a místo NE
narození,adresa trvalého
563/1991 Sb., o účetnictví
bydliště, adresa sídla

14

EVIDENCE SMLUV
finačním plněním do 50 tis. Kč a bez finančního plnění

s

jméno, příjmení, trvalý pobyt, Ne - pro účely plnění smlouvy, zpracování jen omezeného /
datum narození, email, tel.
dle Občanského zákoníku
nezbytného rozsahu údajů
kontakt, jméno a příjmení
statutárního zástupce,
kontaktní osoby, číslo účtu,
podpis

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

přímo od subjektu Pověřeni zaměstnanci
údajů a ze
správce, orgány města
základních registrů

s finačním plněním nad 50 tis. Kč

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Osoby bez vztahu k ne
organizaci obchodní partneři

Pověřeni zaměstnanci
správce, orgány města,
uživatelé ISRS

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

s finačním plněním nad 500 tis. Kč

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

ne

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

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

Schválil: Ing. Eva Widnicová, vedoucí odboru ŽaD

Datum: 24.05.2018
(1) citlivé údaje lze zpracovávat za podmínek
stanovených v § 9 z. č. 101/2000 Sb.

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

Manuální - archivované
smlouvy v listinné podobě
Automatizované - IS Ginis

ano

