Název organizace - Město Český Těšín
Odbor právní
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

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)

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

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

Druh zpracování

Způsob zpracování

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

Databáze
M.

Opatření k
zabezpečení
N.
Dle analýzy
rizik

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

Personální agenda

jméno a příjmení,rodné
příjmení, RČ, datum a místo
narození, adresa bydliště,
st.příslušnost, rodinný stav,
datum narození
dětí,informace o době trvání
mateřské a rodičovské
dovolené, u mužů informace
o době trvání ZVS případně
NVS,zdravotní pojišťovna,
přístupový kód EZS,údaje o
kontaktní osobě (jméno,
příjmení, telefon), platový
výměr,údaje a doklady o
vzdělání,žádost o lékařský
posudek a lékařský posudek,
předchozí zaměstnání,
informace o důchodu a o
zdravotním znevýhodnění,
podpis, členové orgánu
odborové organizace

ne-personální agenda- zák.č. zpracování jen omezeného /
262/2006 Sb., zákoník práce, nezbytného rozsahu údajů
zák. 312/2002, o úřednícich
samosprávných celků,
128/2000 Sb., zákon o obcích,
zák. 553/1991 Sb., o obecní
policii, 435/2004 Sb., zákon o
zaměstnanosti,zák. 373/2001
Sb.o specifických zdravotních
službách, zák. 582/1991 Sb.,z.
o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení , zák.
48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, nař.vl.
341/2017 Sb.o platových
poměrech zaměstnanců,
nař.vl. 567/2006 Sb., o
minimální mzdě, oprávněný
zájem (u kontaktních osob)

uchazeči o
ano
zaměstnání,
zaměstnanci,
zastupitelé, žáci a
studenti v rámci
odborné praxe,
členové komisí a
výborů, kteří nejsou
zastupitelé, členové
volebních komisí

přímo od subjektů
údajů, školy,
agentury
zprostředkovavájící
praxi účastníků,
agentury práce

pověření zaměstnanci
nebude
správce,zdravotní
pojišťovny, lékař
poskytující
pracovnělékařské služby,
právní zástupci
(advokáti), úřad práce
(cizinci), odborová
organizace, orgány
města

dle spisového a
skartačního řádu

shromážďování,
vyhledávání,
používání,
uchovavání ,
předávání

manuální +automatizované
(PERM +GINIS), EXCEL
(pro účely sociálního fondu),
WORD (platové inventury)

ano

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

Agenda zájemců o pracovní místo

jméno a příjmení, titul, RČ,
datum a místo narození,
adresa bydliště,
st.příslušnost, číslo
občanského průkazu nebo
číslo dokladu o povolení k
pobytu, rodinný stav,
vzdělání, praxe, informace o
důchodu a zdravotním
znevýhodnění, kontaktní
telefon, email, podpis

ano - se souhlasem zájemce

dobrovolné údaje v rozsahu
formuláře

zájemci o pracovní ano
místo

přímo od subjektu
údajů

pověření zaměstnanci
správce

nebude

po dobu jednoho
roku

shromážďování,
používání,
uchovavání,
likvidace

manuální

ne

Řízení
přístupu
Doba uložení
Fyzická
bezpečnost
Záznam
činností
Důvěrnost
Dostupnost
Inteegrita
Odolnost

2

Přestupková agenda, která podle org.řádu přísluší
odboru

jméno a příjmení, datum a
místo narození, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu
případně kontaktní adresa, st.
příslušnost, údaje o trestné
činnosti,datová schránka,
zaměstnavatel, podpis, jméno
a příjmení, rodné číslo
zákonného zástupce a
opatrovníka, omezení
svéprávnosti, jméno a
příjmení fyzické osoby
podníkající, IČ, sídlo

ne-zák. č. 250/2016, o
odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, zák.č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích,
dále jiné zákony, kde jsou
specifikovány skutkové
podstaty přestupků, trestní
zákoník, správní řád, zákon o
rejstříku trestu

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

osoby podezřelé z
přestupku,
účastníci řízení,
svědci, osoby
postižené
přestupkem,
opatrovníci,
zákonní zástupci,
zaměstnanci
OSPOD, právní
zástupci

oznámení
přestupků od
fyzických a
právnických osob,
oznámení
přestupků od
státních orgánů,
informační systém
evidence obyvatel,
základní registr
obyvatel a
právnických osob,
rejstřík trestů

poveření zaměstnanci
nebude
správce, odvolací orgán,
státní orgány, pojišťovny,
účastníci řízení, osoby
postižené psácháním
přestupku, jiné správní
orgány, v případě
ustanovení opatrovníka
široká veřejnost
(doručení veřejnou
vyhláškou), ministerstvo
spravedlnosti (správce
Evidence přestupků)

dle spisového a
skartačního řádu

shromážďování,
vyhledávání,
používání,
uchovavání,
likvidace

manuální +automatizované
ano
(VERA, GINIS), CZECH
POINT,WORD, úřední deska
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Střet zájmů - zápis do registru oznámení

jméno a příjmení, datum a
ne-zákon o střetu zájmu
místo narození, orgán ve
č.159/2006 Sb.
kterém působí, funkce, datum
začátku a ukončení výkonu
funkce

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

zaměstnanci a
ne
veřejní funkcionáři

přímo od subjektů
údajů

pověření zaměstnanci
správce, Ministerstvo
spravedlnosti (správce
Registru oznámení)

dle spisového a
skartačního řádu

shromážďování,
používání,
uchovavání,
likvidace

manuální +automatizované
(program ministerstva
spravedlonosti), WORD,
GINIS

1

ano

nebude

ano

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

Příloha č.1k č.j.:

Pořadové
číslo

Souhlas subjektu údajů,
Rozsah
Zákonnost
ne - zák. 280/2009 Sb.,
zpracování jen omezeného /
daňový řád, zák. 634/2004
nezbytného rozsahu údajů
Sb., zák. o správních
poplatcích, 99/1963 Sb.
občanský soudní řád, zák.
120/2001 Sb, o soudních
exekutorech a soudních
činnostech, 182/2006 Sb,
zákon o úpadku a způsobech
jeho řešení, zák. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních
soudních, občanskýá zákoník,
zákon o obcích, zákoník práce

Kategorie subjektu Zvláštní kategorie Zdroje osobních
údajů
OÚ
údajů
dlužníci, strany
ano
přímo od subjektů
sporu
údajů, od
zdravotních
pojišťoven, bank,
OSSZ, věznice,
bytová družstva,
vlastníci domů,
FÚ, jiné odbory
MěÚ, základní
registr obyvatel a
právnických osob,
Czech Point

ne- zák.č.500/2004 Sb.
správní řád

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

stěžovatelé

ne

jméno, příjmení, trvalý pobyt, ne-pro účely plnění smlouvy,
datum narození, email,
dle občanského zákoníku
tel.kontakt, jméno a příjmení
statutárního zástupce,
kontaktní osoby, číslo účtu,
podpis

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

obchodní partneři

Evidence smluv s finančním plněním nad 50 tis. Kč

jméno, příjmení, trvalý pobyt, ne-pro účely plnění smlouvy,
datum narození, email,
dle občanského zákoníku
tel.kontakt, jméno a příjmení
statutárního zástupce,
kontaktní osoby, číslo účtu,
podpis

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Evidence členů kontrolního výboru zastupitelstva
města

jméno a příjmení, adresa
bydliště, email , telefon

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

4

Agenda vymáhání pohledávek a soudní spory

jméno a příjmení, RČ, datum
narození, adresa bydliště,
doručovací adresa,
st.příslušnost, rodinný stav,
č.dokladu, zdravotní
pojišťovna, údaje o
zaměstnání, údaje o
bankovních účtech,
stav.spoř., podpis, výše a
druh důchodu, výše příjmu

5

Agenda stížnosti podle § 175 správního řádu

jméno a příjmení, adresa
bydliště, podpis

6

Evidence smluv s finančním plněním do 50 tis. Kč

7

8

Schválil:
Mgr. Marcela Cechlová, vedoucí právního odboru
Datum:
(1) citlivé údaje lze zpracovávat za podmínek
stanovených v § 9 z. č. 101/2000 Sb.

ne- zák.č.128/2000 Sb. o
obcích

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

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

poveření změstnanci
správce, banky, soudy,
notář, OSSZ, FÚ,
zaměstavatele dlužníků,
bytová družstva, radní a
zastupitelé, vlastníci
domů, exekutoři,
advokáti

nebude

dle spisového a
skartačního řádu

shromážďování,
vyhledávání,
používání,
uchovavání

manuální +automatizované
(VERA, GINIS),WORD,
EXCEL

ano

přímo od subjektů
údajů

pověření zaměstnanci
správce, odvolací orgán
(KÚ)

nebude

dle spisového a
skartačního řádu

shromážďování,
používání,
uchovavání ,
vyhledávání
archivace

manuální, WORD, GINIS

ano

ne

přímo od subjektů
údajů, veřejné
rejstříky

pověření zaměstnanci
správce, orgány města

nebude

dle Spisového a
skartačního řádu

shromážďování,
manuální-archivované
úprava, používání, smlouvy v listinné podobě,
uchovavání
GINIS
likvidace

ano

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

obchodní partněři

ne

přímo od subjektů
údajů, veřejné
rejstříky

pověření zaměstnanci
správce, orgány města,
uživatelé ISRS

nebude

dle Spisového a
skartačního řádu

shromážďování,
manuální-archivované
úprava, používání, smlouvy v listinné podobě,
uchovavání
GINIS
likvidace

ano

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

členové KV

ne

přímo od subjektů

pověření zaměstnanci
správce, ostatní členové
kontrolního výboru,
zastupitelé

nebude

dle spisového a
skartačního řádu

shromážďování,
používání,
uchovavání,
vyhledávání,
archivace

ne

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

manuální,WORD

