Název organizace - Město Český Těšín
Odbor: Občanskosprávní, OSA
Evidence zpracování
Pořadové
číslo
A.

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost
D.

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie
údajů
OÚ
F.
G.

Kategorie osobních údajů

B.

C.

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

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,

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

Zaměstnanci
organizace Osoby s
jiným vztahem k
|organizaci –
např.smluvní
partneři
Osoby bez vztahu k
organizaci

komentář

Účel zpracování

Rozsah
E.

Zdroje osobních
údajů
H.

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

CH.

I.

J.

K.

L.

M.

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

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

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

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

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

Opatření k
zabezpečení
N.
Dle analýzy rizik

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

1

Umístění uličních tabulek

adresní a identifikační údaje
(jméno, příjmení, adresa
vlastníka nemovitosti)

ne
- zpracování jen omezeného /
jedná se o plnění povinnosti
nezbytného rozsahu údajů
dle § 30 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ("Označení ulic
a jiných veřejných
prostranství provede obec na
svůj náklad. Vlastník
nemovitosti je povinen strpět
bezúplatné připevnění
tabulky…")

osoby s jiným
vztahem k
organizaci
(vlastníci
nemovitostí)

ne

z veřejných zdrojů
(KN)

pověřeni zaměstnanci
správce

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států.

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Používání
Uchovávání
Likvidace

manuální + elektronicky
(Word)

Ne

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

2

Spisová služba

adresní a identifikační údaje
adresátů nebo odesílatelů
dokumentů (jméno, příjmení,
datum narození, adresa TP,
příp. kontaktní adresa, ID
datové schránky, e-mail)

ne
zpracování jen omezeného /
zpracování je nezbytné pro
nezbytného rozsahu údajů
dodržení právní povinnosti
správce (zák. č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové
službě)

osoby bez vztahu k
organizaci
(adresáti nebo
odesílatelé
dokumentů),
zaměstnanci
správce

ne

přímo od subjektů pověřeni zaměstnanci
nebo z registrů
správce
(ISEO, ROB) je-li k
tomu oprávnění
(např. správní
řízení)

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států.

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

automatizovaný (modul SSL
IS Ginis)

Ano

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

3

Volební agenda
3.1. Voliči

adresní a identifikační údaje
voličů (jméno, příjmení,
datum narození, adresa
TP),poznámka o pobytu ve
výkonu trestu, příp. i citlivé
údaje (v nemocnici,
sanatoriu, omezení
svéprávnosti apod.)

ne
zpracování dle příslušných
volebních zákonů
(247/1995 Sb., 491/2001 Sb.,
130/2000 Sb., 62/2003 Sb.,
275/2012 Sb.)

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

osoby bez vztahu k
organizaci

ano

z jiných zdrojů
pověřeni zaměstnanci
(informační systém správce + jiní příjemci
evidence obyvatel) (členové okrskových
volebních komisí)

nebude docházet k předání osobních
dle Spisového a
údajů do jiných států s výjimkou zaslání skartačního řádu
voličského průkazu voliči do zahraničí
cestou MZV a v případě voleb do
Evropského parlamentu, kdy probíhá
výměna dat o voličích jiných členských
států EU (zákon č. 62/2003 Sb.)

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Předávání do
jiných států
Uchovávání
Třídění
Likvidace

automatizovaný (IS Radnice
VERA, modul Volební
agenda) + manuální

Ano

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

Volební agenda
Kandidáti, zmocněnci

3.2. adresní a identifikační údaje
kandidátů (pouze v případě
voleb do zastupitelstva
města): jméno, příjmení,
datum narození, pohlaví,
povolání, adresa TP, příp.
kontaktní adresa, politická
příslušnost, příslušnost k
volební straně, podpis;
adresní a identifikační údaje
zmocněnců kandidujících
subjektů: jméno, příjmení,
adresa trvalého pobytu, příp.
kontaktní adresa, podpis,
telefon, e-mail

ne
zpracování dle příslušných
volebních zákonů
(247/1995 Sb., 491/2001 Sb.,
130/2000 Sb., 62/2003 Sb.,
275/2012 Sb.)

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

osoby bez vztahu k
organizaci

ano

přímo od subjektu
údajů (prohlášení
kandidáta) + z
jiných zdrojů (od
kandidujících
politických stran,
hnutí a koalic)

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

manuální + elektronicky
(GINIS + skenování a
zasílání elektronicky ČSÚ)

Ano

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

Volební agenda
Členové okrskových volebních komisí

3.3. adresní a identifikační údaje
členů okrskových komisí
(jméno, příjmení, rodné
příjmení, rodné číslo, státní
příslušnost, datum narození,
adresa trvalého pobytu, příp.
kontaktní adresa, podpis,
telefon, e-mail, číslo dokladu
totožnosti, číslo účtu)

ne
zpracování dle příslušných
volebních zákonů (247/1995
Sb., 491/2001 Sb., 130/2000
Sb., 62/2003 Sb., 275/2012
Sb.) a mzdových a daňových
předpisů

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

osoby bez vztahu k
organizaci členové komisí

ne

z jiných zdrojů
pověřeni zaměstnanci
(delegace
správce (vč. oddělení
kandidujícími
mezd a personalisty)
politickými
stranami, hnutími a
koalicemi) nebo
přímo od subjektu

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

automatizovaný (IS Radnice Ano
VERA, podsystém Organizace
voleb), IS KVASAR, GINIS +
manuální

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

pověřeni zaměstnanci
správce + jiní příjemci
(Český statistický úřad v
případě voleb do
zastupitelstva města)

Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

Rozsah

A.

B.

C.

D.

E.

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie
údajů
OÚ
F.

G.

Zdroje osobních
údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

H.

CH.

I.

J.

K.

L.

M.

Příloha
č.1k k
č.j.:
Opatření

zabezpečení
N.

Místní referendum
4.1. Oprávněné osoby

adresní a identifikační údaje
oprávněných osob (jméno,
příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu),
příp. i citlivé údaje (omezení
svéprávnosti k výkonu
volebního práva)

ne
zpracování dle zákona
22/2004 Sb.

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

osoby bez vztahu k
organizaci

ano

z jiných zdrojů
pověřeni zaměstnanci
(informační systém správce + jiní příjemci
evidence obyvatel) (členové volebních
komisí)

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

automatizovaný (IS Radnice
VERA, modul Volební
agenda) + manuální

Ano

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

Místní referendum
4.2. Členové komisí pro hlasování

adresní a identifikační údaje
(jméno, příjmení, rodné
příjmení, rodné číslo, státní
příslušnost, datum narození,
adresa trvalého pobytu, příp.
kontaktní adresa, podpis,
telefon, e-mail, číslo dokladu
totožnosti, číslo účtu)

ne
zpracování jen omezeného /
zpracování dle zákona
nezbytného rozsahu údajů
22/2004 Sb. a dle mzdových a
daňových zákonů

osoby bez vztahu k
organizaci členové komisí

ne

z jiných zdrojů (od
přípravného
výboru) nebo
přímo od subjektu
údajů

pověřeni zaměstnanci
správce (vč. oddělení
mezd a personalisty)

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

automatizovaný (IS GINIS a
Radnice VERA, modul
Organizace voleb, IS
KVASAR) + manuální

Ano

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

5

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

adresní a identifikační údaje ne
žadatelů o informace (jméno, zpracování dle zák. č.
příjmení, adresa trvalého
106/1999 Sb.
pobytu, datum narození, příp.
kontaktní adresa, podpis,
telefonní nebo e-mailové
spojení, DS)

osoby bez vztahu k
organizaci

ne

přímo od subjektů

pověřeni zaměstnanci
správce, členové Rady
města (výroční zpráva)

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států.

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Používání
Uchovávání
Likvidace

manuální (evidenční kniha) a Ano
elektronicky (Word), IS
GINIS

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

6

Cestovní doklady (evidence žádostí, poskytování
údajů, hlášení ztrát, odcizení…) - MěÚ Český Těšín
jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je
zpracovatelem a uživatelem údajů (§ 30 a § 31 zák.
č. 329/1999 Sb.)

adresní a identifikační údaje ne
zpracování jen omezeného /
(jméno, příjmení, příp. jejich výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
změna, rodné příjmení,
329/1999 Sb.
pohlaví a jeho změna, rodné
číslo, datum, místo a okres
narození, datum, místo a
okrse úmrtí, adresa trvalého
pobytu vč. předchozí, počátek
trvalého pobytu, zrušení
trvalého pobytu, státní
občanství, rodinný stav, RČ
rodičů, zák. zástupce,
opatrovníka, číslo dokladu
totožnosti a další), citlivé
údaje (biometrické - údaje o
zobrazení obličeje a údaje o
otiscích prstů rukou; podpis,
omezení svéprávnosti)

osoby bez vztahu k ano
organizaci žadatelé a jejich
zákonní zástupci či
opatrovníci

přímo od subjektu
údajů + z jiných
zdrojů (informační
systémy veřejné
správy: EO, OP,
CD, ROB), Policie
ČR, jiný obecní
úřad obce s
rozšířenou
působností,
zastupitelský úřad,
soud apod.

správcem je Ministerstvo nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států.
vnitra , údaje se
poskytují v rozsahu a
způsobem stanoveným
zákonem č . 329/1999 Sb.
(§ 30, § 30a, § 30b) např. Policii ČR,
soudům, jiným OÚsRP

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

informační systém cestovních Ano
dokladů, IS GINIS +
manuální evidence
(kartotéky)

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

7

Občanské průkazy (evidence žádostí, poskytování
údajů, hlášení ztrát, odcizení...) - MěÚ Český Těšín
jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je
zpracovatelem a uživatelem údajů (§ 17a odst. 6, §
17b zákona č. 328/1999 Sb.)

adresní a identifikační údaje ne
zpracování jen omezeného /
(jméno, příjmení a jejich
výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
změna, datum, místo a okres 328/1999 Sb.
narození, pohlaví a jeho
změna, dtaum a místo
uzavření manželství, trvalý
pobyt, vč. předchozího, státní
občanství, rodinný stav a
jeho změna, RČ otce, matky,
číslo dokladu totožnosti a
další), údaje o zákonném
zástupci či opatrovníkovi;
citlivé údaje (biometrické
údaje: údaje o zobrazení
obličeje, podpis, otisky prstů,
omezení svéprávnosti)

osoby bez vztahu k ano
organizaci žadatelé a jejich
zákonní zástupci či
opatrovníci

přímo od subjektu
údajů + z jiných
zdrojů, tj.
informační systémy
veřejné správy
(EO, OP, ROB),
Policie ČR, jiný
obecní úřad obce s
rozšířenou
působností,
zastupitelský úřad,
soud apod.

správcem je Ministerstvo nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států.
vnitr a, údaje se
poskytují v rozsahu a
způsobem stanoveným
zákonem č . 328/1999 Sb.
(§ 17b, § 18, § 18a, §
18b) - např. Policii ČR,
soudům, jiným OÚsRP,
KÚ

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

informační systém
občanských průkazů, IS
GINIS + manuální evidence
(kartotéky)

Ano

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

8

Evidence obyvatel (evidence přihlašovacích lístků k
trvalému pobytu, oznamovací povinnost a
poskytování údajů) - MěÚ Český Těšín jako obecní
úřad obce s rozšířenou působností je zpracovatelem
a uživatelem údajů (§ 4 zákona č. 133/2000 Sb.).
Město Český Těšín je uživatelem údajů (§ 5 zák. č.
133/2000 Sb.)

adresní a identifikační údaje ne
zpracování jen omezeného /
(jméno, příjmení, datum a
výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
místo narození, adresa
133/2000 Sb.
trvalého pobytu vč.
předchozích, pohlaví, rodné
číslo, počátek pobytu,
rodinný stav, údaje o
osvojení, podpis, číslo
dokladu totožnosti, agendový
identifikátor fyzické osoby
...), trest zákazu pobytu,
citlivé údaje (omezení
svéprávnosti)

osoby bez vztahu k
organizaci přihlašované
osoby, oprávněné
osoby

z informačních
systémů veřejné
správy (EO, OP,
CD, ROB), přímo
od subjektu nebo
od jiných orgánů
st. správy (soudy,
MV ČR, KÚ, jiný
obecní úřad obce s
rozšířenou
působností)

správcem je Ministerstvo nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států
vnitra , údaje se
poskytují v rozsahu a
způsobem stanoveným v
§ 8 zákona č . 133/2000
Sb.)

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace
Blokování

informační systém evidence
Ano
obyvatel, IS GINIS, IS
Radnice VERA, CzechPOINT,
manuální evidence
(kartotéky)

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

4

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

ano

Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

Rozsah

A.

B.

C.

D.

E.

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie
údajů
OÚ
F.

G.

Zdroje osobních
údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

H.

CH.

I.

J.

K.

L.

M.

Příloha
č.1k k
č.j.:
Opatření

zabezpečení
N.

8a

Evidence obyvatel - řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu

adresní a identifikační údaje
účastníků správního řízení vč.
svědků, opatrovníků,
zákonných zástupců (jméno,
příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu,
kontaktní adresa, podpis,
telefon, číslo dokladu
totožnosti) + údaje o
rodinných poměrech, údaje o
výkonu trestu, vazby nebo
zabezpečovací detence

ne
zpracování jen omezeného /
výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
133/2000 Sb.,
z. 500/2004 správní řád

osoby bez vztahu k NE
organizaci účastníci správního
řízení vč. svědků,
opatrovníků,
zákonných
zástupců

přímo od subjektu
údajů (účastníka
řízení) nebo z
informačních
systémů veřejné
správy (EO, ROB)

správcem je Ministerstvo nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států
vnitra , údaje se
poskytují v souladu se
správním řádem
(nahlížení do spisů) +
široká veřejnost při
doručování veřejnou
vyhláškou

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

informační systém evidence
Ano
obyvatel, IS GINIS, IS
Radnice VERA, CzechPOINT,
správní spisy

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

9

Matriční agenda

adresní a identifikační údaje: ne
zpracování jen omezeného /
jméno, popř. jména, příjmení, výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
rodné číslo, rodné příjmení, 301/2000 Sb.
dřívější příjmení, datum a
místo narození, pohlaví,
státní občanství, údaje o
rodičích, manželovi, dětech,
datum a místo uzavření
manželství/registrovaného
partnerství, jména, příjmení,
rodná čísla svědků, datum a
místo úmrtí, rozvodu
manželství/zrušení
registrovaného partnerství,
údaje o určení otcovství,
osvojení, podpis, číslo
dokladu totožnosti a poměry
v rodině dítěte v řízení o
změně jména nebo příjmení
dítěte, další... + citlivé údaje
(národnost, údaje o změně
pohlaví)

osoby bez vztahu k ano
organizaci - osoby,
o kterých se vedou
zápisy v matričních
knihách a sbírkách
listin + jejich
zákonní zástupci či
opatrovníci

z informačních
systémů veřejné
správy (EO, OP,
CD, ROB), přímo
od subjektu údajů,
od jiných subjektů
(např. soudy, jiné
matriční úřady,
OÚsRP)

pověřeni zaměstnanci
správce + státní orgány,
jiné správní orgány a
církve

předání do jiných států cestou MZV
(konzulární úřady), ukládá-li tak
mezinárodní smlouva

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Předávání do
jiných států
Uchovávání
Třídění
Likvidace

manuální (matriční knihy,
sbírky listin), IS Radnice
VERA, IS GINIS,
CzechPOINT

Ano

Šifrování Řízení
přístupu Doba uložení
Fyzická bezpečnost
Záznam činností
Důvěrnos, dostupnost,
integrita, odolnost
Obnova Testování
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Legalizace (ověření) podpisu

adresní a identifikační údaje
(jméno, příjmení, datum a
místo narození, adresa
trvalého pobytu, č. dokladu
totožnosti) + citlivé údaje
(podpis)

ne
zpracování jen omezeného /
výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
21/2006 Sb.

osoby bez vztahu k
organizaci

ne

přímo od subjektu
údajů

pověřeni zaměstnanci
správce + jiní příjemci
(orgány činné v trestním
řízení)

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Uchovávání
Likvidace

manuální (ověřovací knihy),
IS Radnice VERA

Ano

Šifrování Řízení
přístupu Doba uložení
Fyzická bezpečnost
Záznam činností
Důvěrnos, dostupnost,
integrita, odolnost
Obnova Testování
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Zprostředkovaná identifikace - opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu

adresní a identifikační údaje ne
zpracování jen omezeného /
žadatelů o identifikaci výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
fyzických či právnických osob 253/2008 Sb.
(jméno, příjmení, trvalý nebo
jiný pobyt, rodné číslo nebo
datum narození
identifikované fyzické osoby
nebo fyzické osoby jednající
za identifikovanou
právnickou osobu, číslo
dokladu totožnosti; v
případě identifikace
právnické osoby její obchodní
firmu nebo název včetně
odlišujícího dodatku nebo
dalšího označení,
identifikační číslo osoby a
sídlo, podpis

osoby bez vztahu k
organizaci

ne

přímo od subjektu
údajů

pověřeni zaměstnanci
správce

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Uchovávání
Likvidace

manuální (evidenční kniha) a Ano
automatizované
(CzechPOINT)

Šifrování Řízení
přístupu Doba uložení
Fyzická bezpečnost
Záznam činností
Důvěrnos, dostupnost,
integrita, odolnost
Obnova Testování
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Přestupky na úsecích občanských průkazů,
cestovních dokladů, evidence obyvatel, matrik, voleb
do Evropského parlamentu a místního referenda vč.
procesu vymáhání pohledávek a jejich inventarizace

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

ne
zpracování jen omezeného /
výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
250/2016 Sb. a u řízení
zahájených do 30.06.2017
zák. 200/1990 Sb.,
+ zákony č. 301/2000,
328/1999, 329/1999

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

ano

z informačních
systémů veřejné
správy (EO, OP,
CD, ROB)

pověřeni zaměstnanci
nebude docházet k předání osobních
správce + jiní příjemci údajů do jiných států
(odvolací orgán, státní
orgány), široká veřejnost
při doručování veřejnou
vyhláškou

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Úprava
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

manuální (textový editor) a
automatizované (IS VERA podystém Pokutové bloky, IS
GINIS, el. ÚD)

Ano

Šifrování Řízení
přístupu Doba uložení
Fyzická bezpečnost
Záznam činností
Důvěrnos, dostupnost,
integrita, odolnost
Obnova Testování
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Evidence žádosti o výpis z Rejstříku trestů fyzických
osob (CzechPOINT)

adresní a identifikační údaje
žadatelů o výpis z Rejstříku
trestů (jméno, příjmení, rodné
příjmení, datum a místo
narození, číslo dokladu
totožnosti, pohlaví, stát. obč.,
podpis), příp. i údaje
zmocněnců

ne
zpracování jen omezeného /
výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
269/1994 Sb., zákon č.
365/2000

osoby bez vztahu k
organizaci

ne

přímo od subjektu
údajů

pověřeni zaměstnanci
správce

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Uchovávání
Likvidace

manuální, IS Ginis,
CzechPOINT

Ano

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

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

Rozsah

A.

B.

C.

D.

E.

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie
údajů
OÚ
F.

G.

Zdroje osobních
údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

H.

CH.

I.

J.

K.

L.

M.

Příloha
č.1k k
č.j.:
Opatření

zabezpečení
N.
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Datové schránky (CzechPOIINT):
zřízení DS, vydání nových přístupových údajů, příp.
další dispozice s datovou schránkou

adresní a identifikační údaje ne
zpracování jen omezeného /
žadatelů (u fyzických osob
výkon státní správy dle zák. č. nezbytného rozsahu údajů
jméno, příjmení a jejich
300/2008 Sb.
změny, rodné příjmení, datum
narození, místo a okres
narození, adresa místa
trvalého pobytu, státní
občanství; u podnikajících
fyzických osob
jméno, příjmení, popř.
obchodní firma, rodné
příjmení, datum a místo
narození, trvalý pobyt, IČO,
místo podnikání, podpis; u
právnických osob osobní
údaje statutárních
zástupců....), číslo dokladu
totožnosti
+ email jako nepovinný údaj
(k zaslání přístupových
údajů)

osoby bez vztahu k
organizaci

ne

přímo od subjektu
údajů

pověřeni zaměstnanci
správce

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Uchovávání
Likvidace

manuální, CzechPOINT

Ano

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

adresní a identifikační údaje
plátců správních a
provozních poplatků (jméno,
příjmení, adresa trvalého
pobytu)

ne
dle zákona o účetnictví,
634/2004 o správních
poplatcích

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

plátci

ne

přímo od subjektu
údajů

pověřeni zaměstnanci
správce

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Uchovávání
Likvidace

manuální, IS VERA,
Podsystém Pokladna

Ano

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

16

Žádosti o použití znaku města Český Těšín

adresní a identifikační údaje
žadatelů o užití znaku města
(jméno, příjmení, adresa TP,
kontaktní adresa, ID DS,
podpis) - fyzických nebo
právnických osob

ne
výkon samostatné působnosti
dle zák. č. 128/2000 Sb.

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

osoby bez vztahu k ne
organizaci žadatelé a jejich
zákonní zástupci či
opatrovníci

přímo od subjektu
údajů

pověřeni zaměstnanci
správce

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Uchovávání
Likvidace

manuální, IS GINIS

Ano

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

adresní a identifikační údaje
přijemců písemností
doručovaných zveřejněním na
úřední desce (jméno,
příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého
pobytu; u právnických osob
název, sídlo, IČ)

ne
zpracování jen omezeného /
výkon státní správy (např.
nezbytného rozsahu údajů
správní řád, daňový řád,
exekuční řád) nebo
samostatné působnosti (zákon
o obcích)

osoby bez vztahu k
organizaci

ne

od orgánů státní
správy nebo
územní
samosprávy,
soudy, exekutoři,
notáři, dražebníci
ap.

široká veřejnost po dobu nebude docházet k předání osobních
vyvěšení
údajů do jiných států

po dobu
stanovenou
příslušným
zákonem

Shromažďování
Uchovávání
Zveřejňování
Likvidace

manuální i automatizované
Ano
(dálkový přístup elektronická úřední deska), IS
GINIS

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

18

Provozní poplatky za svatební obřady konané mimo
úředně stanovenou dobu nebo úředně určenou
místnost

adresní a identifikační údaje Ne, plnění smlouvy se
žadatelů (snoubenců): jméno, snoubenci
příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu,
bankovní účet, podpis

osoby bez vztahu k
organizaci snoubenci

ne

od subjektu údajů

pověřeni zaměstnanci
správce

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Uchovávání
Likvidace

manuální a elektronicky
(Word)

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

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

Ne

