Název organizace - Město Český Těšín
Útvar - odbor sociální
Stanovení účelu, prostředků a způsobu zpracování osobních údajů
Opatření k zabezpečení
Pořadové
číslo

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

Rozsah

D.

E.

Kategorie
subjektu údajů

Zvláštní kategorie
OÚ

F.

G.

Zdroje osobních
údajů

B.

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,

ano/ne
rozsáhlost/nezbytnost
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
ano
organizace Osoby
s jiným vztahem k
|organizaci –
např.smluvní
partneři
Osoby bez vztahu k
organizaci

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)

oprávněný, jeho
zákonný zástupce,
žadatel, zvláštní
příjemce dávky,
další dotčené
osoby

ano

přímo od subjektů
údajů, praktický
lékař, banka

správce - pověření
pracovníci odboru,
oprávněný, jeho
zákonný zástupce,
žadatelé, zvláštní
příjemce dávky, ČSSZ

žadatel, dotčené
osoby

ano

1

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění

a) oprávněný
jméno,
příjmení, datum narození,
rodné číslo, adresa bydliště,
rodinný stav, příjmy,
majetekové a sociální
poměry, zdravotní stav v
rozsahu nutém k posouzení
podpis
b)
žadatel, zvláštní příjemce
dávky
jméno, příjmení,
datum narození, rodné číslo,
adresa bydliště, majetkové a
sociální poměry, číslo
bankovního účtu, vztah k
oprávněnému
c)
další dotčené osoby jméno,
příjmení, datum narození,
adresa bydliště, vztah k
oprávněnému podpis

zákon č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění
sociálního zabezpečení§10 a
§118, zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách, zákon č.155/1995
Sb., o důchodovém pojištění

2

Přidělení malometrážního bytu Kysucká 1821/8 a
Kysucká 1822/10 Český Těšín

a) žadatel jméno, příjmení,
datum narození, adresa
bydliště, kontaktní telefon,
informace o pobírání dávek
důchodového pojištění,
průkaz mimořádných výhod,
sociální poměry a zdravotní
stav v rozsahu nezbytně
nutném k posouzení, podpis

§ 35 a § 102 odst. 3 zákona
zpracování jen omezeného /
č. 128/2000 Sb., o obcích,
nezbytného rozsahu údajů
Zásady pro přidělení
malometrážního bytu
Kysucká 1821/8 a Kysucká
1822/10 Český Těšín
schválené usnesením Rady
města Český Těšín č.
3351/56./RM dne 18.05.2018

3

Zastupování osob při uzavírání smlouvy o
poskytnutí sociální sluzby

a) poskytovatel sociální
zákona č. 108/2006 Sb., o
služby
sociálních službách, § 91
obchodní jméno, název
odst. 6 a § 91a
poskytovatele, Identifikační
číslo, právní forma, sídlo,
adresa, statutární orgán,
zařízení poskytovatele,
vedoucí zařízení, adresa,
druh poskytované služby,
rozsah poskytované služby,
místo a čas poskytování
služby, výše úhrady za
sociální službu, ujednání o
dodržování vnitřích pravidel
stanovených poskytovatelem
pro poskytování sociálních
služeb, výpovědní důvody a
výpovědní lhůty, dobu
platnosti smlouvy
b) osoba
jméno,
příjmení, datum narození,
rodné číslo, adresa bydliště,
příjmy, majetekové a sociální
poměry, lékařský posudek
c) další dotčené osoby
jméno, příjmení

4

Zjišťování nezbytnosti poskytování služeb sociální
a) osoba jméno, příjmení,
péče osobám umístěným ve zdravotnickém zařízení a datum narození, bydliště,
jejich zajištění
sociální poměry
b) dotčené osoby jméno,
příjmení,bydliště

zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách § 92
písm. c)

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

H.

Kategorie příjemců

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.

Účel zpracování

CH.

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

I.

J.

Druh zpracování
K.

Způsob zpracování

Databáze

L.

M.

N.

Nebude docházet k předání osobních dle Spisového a
údajů do jiných států
skartačního řádu
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

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

ne

dle spisového a
skartačního řádu

shromažďení,
zaznamenání,
uložení, vyhledání,
nahlédnutí,
použití, zničení

Manuální - evidence v
listinné podobě, spisy,
kartotéky,
Automatizované - MS Office
(tabulka MS Excel), Ginis,
OK systém, Radnice VERA,
vše vlastními zaměstnanci

ano

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

přímo od subjektů správce - pověření
ne
údajů, jiné odbory pracovníci odboru, rada
správce
města, odbor místního
hospodářství

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
zpřístupňování,
používání,
uchovávání,
likvidace

ano
manuální - evidence v
listinné podobě, spisy,
kartotéky, automatizované MS Office (tabulka MS
Excel), Ginis, Radnice VERA,
vše vlastními zaměstnanci

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

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

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

ano
manuální - evidence v
listinné podobě, spisy,
kartotéky, automatizované MS Office (tabulka MS
Excel), Ginis, OK systém,
Radnice VERA, vše vlastními
zaměstnanci

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

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

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

ano
manuální - evidence v
listinné podobě, spisy,
kartotéky, automatizované MS Office (tabulka MS
Excel), Ginis, OK systém,
Radnice VERA, vše vlastními
zaměstnanci

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

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

poskytovatel
ano
sociálních služeb,
osoby, které podle
lékařského
posudku vydaného
poskytovatelem
zdravotních služeb
není schopna sama
jednat a nemá
zákonného
zástupce nebo
opatrovníka,

přímo od subjeků
údajůb) veřejné zdroje
obchodní rejstřík,
registr
poskytovatelů
sociálních služeb
c)další dotčené
osoby

správce, pověření
zaměstnanci odboru,
poskytovatel sociálních
služeb, osoba

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

přímo od subjektu ano
údajů,
poskytovatel
zdravotních služeb

poskytovatel
správce - pověření
zdravotních služeb pracovníci odboru,
poskytovatel
zdravotních služeb

Dle analýzy rizik

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

Příloha č.1k č.j.:

Opatření k zabezpečení
Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

5

Výkon funkce opatrovníka pro správní řízení

a) obviněný jméno, příjmení,
datum narození, státní
příslušnost, adresa trvalého
bydliště
b)
účastníci správního řízení
jméno 1. navrhovatel,
příjmení, datum narození,
bytem, 2. zastoupený jméno,
příjmení, datum narození,
bydliště, zdravotní stav,
sociální poměry
c)
obviněný jméno, příjmení,
datum narození, bytem,
příslušnost
d)
zastoupený-rodič , jméno,
příjmení, datum narození,
bydliště, sociální poměry ,
nezletilí jméno, příjmení,
datum narození, bydliště,
sociální poměry

6

Součinnosti v rámci řízení o svéprávnosti a
opatrovnictví dle občanského zákoníku

a) posuzovaný-nesvéprávný Opatrovnictví člověka dle
jméno, příjmení, datum
zákona č.89/2012
narození, adresa bydliště,
rodinný stav, příjmy,
majetekové a sociální
poměry, zdravotní stav v
rozsahu nutém k posouzení ,
b) opatovník jméno,
příjmení, datum narození,
adresa bydliště, majetkové a
sociální poměry, vztah k
opatrovanému podpis
c) další dotčené osoby
jméno, příjmení, datum
narození, adresa bydliště,
vztah k opatrovanému,
podpis

7

Výkon funkce veřejného opatrovníka nesvéprávných
osob

a) nesvéprávný
jméno, příjmení, datum a
místo narození, rodinný stav,
rodné číslo, státní
příslušnost, adresa bydliště,
zdravotní stav, majetkové
poměry (příjmy, výdaje,
spoření, bankovní účty,
pojištění, pohledávky),
rodinné poměry, pracovní
poměry, podpis b) dotčené
subjekty fyzické osoby,
jméno, příjmení, bydliště,
podpis právnické osoby
identifikační údaje, podpis

Zákon č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník§ 471 odst. 3 občanského
zákoníku. zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád,
zákon č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních,
Zákon o obcích § 149b, odst.
3

8

Agenda zvláštního příjemce sociálních dávek
vyplácených v rámci sociálního zabezpečení

a) osoba jméno, příjmení,
rodné číslo, rodné příjmení,
státní příslušnost, adresa
bydliště, příjmy, výdaje
b) dotčené subjekty identifikační údaje na
poskytovatele sociálních,
příp. zdravotních služeb,
vlastníky nemovitostí,
dodavatelé energií,
pojišťovny, věřitelé včetně
jejich bankovního spojení
atd.

9

Poskytování sociální pomoci osobám po ústavní,
ochrané léčbě, či výkonu trestu a osobám trestnou
činností ohroženým

a) osoba Jméno, příjmení,
datum narození, adresa
bydliště, počátek a konec
trestu, místo výkonu trestu,
rodinné, zdravotní a
sociální poměry, podpis
b) dotčené subjekty
právnické osoby ÚP ČR,
poskytovatelé zdravotních a
sociálních služeb
fyzické osoby

Rozsah

Výkon funkce opatrovníka
zpracování jen omezeného /
pro správní řízení dle
nezbytného rozsahu údajů
zákona 500/2004 Sb.
Správní řád,
a)
250/2016 o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., o některých
přestupcích
b)133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech
c) 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích
d) 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o
preventivně východné péči ve
školských zařízeních

Kategorie
subjektu údajů

Zvláštní kategorie
OÚ

Zdroje osobních
údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

a) obviněný
b) navrhovatel,
zastoupený
c) obviněný
d) zastouprný rodič, nezletilí

ano

Přímo od subjektu
údajů a) - d)
d) školská zařízení
úřad práce ČR

a)-d) správce - pověření ne
pracovníci dotčených
odboru
d)
školská zařízení, úřad
práce ČR

dle Spisového a
skartačního řádu

a)-d)
shromažďování,
používání,
uchovávání,
likvidace
d) vyhledávání,
zpřístupňování

manuální - evidence v
listinné podobě,
automatizované - Ginis, vše
vlastními zaměstnanci

ano

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

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

a) posuzovanýnesvéprávý
b) opatrovník
c) další dotčené
osoby

ano

Přímo od subjektů
údajů,
poskytovatelé
sociálních služeb

správce - pověření prac. ne
odboru, soudy

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Zpřístupňování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Likvidace

ano
Manuální - vlastními
zaměstnanci /listinná
podoba, kartotéky, spisy/
Automatizované - MS Office,
tabulka MS Excel, Ginis, OK
Systém, Vera

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

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

a) nesvéprávný
ano
b) dotčené subjekty
fyzické osoby,
právnické osoby

přímo od subjektu
údajů, právnické
osoby (ÚP ČR,
poskytovatelé
zdravotních a
sociálních služeb,
bankovní instituce,
zaměstnavatelé,
školská zařízení,
soudy, exekutorský
úřad, ČSSZ, PČR,
MěP, dodavatelé
energií, vlastníci
nemovitostí
dotčené odbory
správce, atd.)

správce - pověření
ne
praocovníci odboru,
subjekty údajů,
právnické osoby (ÚP
ČR, poskytovatelé
zdravotních a sociálních
služeb, bankovní
instituce,
zaměstnavatelé, školská
zařízení, soudy,
exekutorský úřad, ČSSZ,
PČR, MěP, dodavatelé
energií, vlastníci
nemovitostí dotčené
odbory správce, atd.)

dle Spisového a
skartačního řádu

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

ano
manuální - evidence v
listinné podobě, spisy,
kartotéky,
šanony,automatizované - MS
Office (tabulka MS Excel),
Ginis, OK systém, Radnice
VERA, vše vlastními
zaměstnanci

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

Agenda zvláštního příjemce
zpracování jen omezeného /
sociálních dávek HM, PnP,
nezbytného rozsahu údajů
SSP, dávek osob se
zdravotním postižením a
dávek důchodového pojištění
zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, zákon č.
111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, zákon č.
329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním
postižením, zákon č.
117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, zákon č.
582/1991 Sb., o organizaci a
provádění sociálního
zabezpečení, zákon
č.155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění

Oprávněné osoby,
ČSSZ, ÚP ČR

ano

Oprávněné osoby,
ČSSZ, ÚP ČR

správce - pověření
pracovníci odboru,
ČSSZ, ÚP, dotčené
odbory správce

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

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

ano
manuální - evidence v
listinné podobě, spisy, exceltabulka automatizované Ginis, Radnice VERA, vše
vlastními zaměstnanci

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

§ 92 pís.b) zákona č.
zpracování jen omezeného /
108/2006 Sb., o sociálních
nezbytného rozsahu údajů
službách, zákon č. zákon
č.109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy.., zákon č.
169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody, zákon č.
141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní
řád),zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně
dětí

a) osoby
ano
b) dotčené subjekty
právnické osoby a
fyzické osoby

přímo od subjektů
údajů, Vězeňská
služba ČR,
OSPOD, PČR,
probační a
mediační služby,
soudy, dotčené
fyzické osoby

správce - pověření prac. Ne
odboru, subjeky údajů,
poskytovatelé sociálních
a zdravotních služeb,
zaměstnavatelé, ÚP ČR,

Dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
informací
Používání
Uchovávání
Likvidace

manuální - evidence v
listinné podobě,
spisy,automatizované - MS
Office (tabulka MS Excel),
Ginis, OK systém, Radnice
VERA, vše vlastními
zaměstnanci

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

Datprojekt Evidence
Kurátor

Příloha č.1k č.j.:

Opatření k zabezpečení
Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

Rozsah

Kategorie
subjektu údajů

Zvláštní kategorie
OÚ

Zdroje osobních
údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

10

Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce,
obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního
úřadu

a) klient Jméno, příjmení,
datum narození, místo, stát,
adresa bydliště, rodné číslo,
státní občanství, příjmy,
zdravotní pojišťovna,
ošetřující lékař, zaměstnání,
a další majetkové a sociální
poměry v rozsahu
Standardizovaný záznam
sociálního pracovníka,
podpis
b) dotčené
subjekty fyzické osoby,
jméno, příjmení, bydliště
právnické osoby
identifikační údaje

§33 § 33 a a § 61 odst. 1
písm.h), i),§ 63 § 64 zákona
č. 111/2006 Sb. O pomoci v
hmotné nouzi, Vyhláška č.
332/2013 Sb. o vzoru
standardizovaného záznamu
sociálního pracovníka

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

a) klient
ano
b) dotčené subjekty
fyzické osoby,
jméno, příjmení,
bydliště
právnické osoby
identifikační údaje

přímo od subjektu
údajů Úřad práce
ČR a další dotčené
subjekty

správce - pověření
pracovníci odboru,
Úřad práce ČR a další
dotčené subjekty

Ne

Dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Používání
Zpřístupňování
Vyhledávání
Uchovávání
Likvidace

manuální - evidence v
listinné podobě, spisy,
kartotéky,
šanony,automatizované Ginis, OK systém, Radnice
VERA, vše vlastními
zaměstnanci

ano

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

11

Činnosti sociální práce a poradenství

a) klient Jméno, příjmení,
datum narození, místo, stát,
adresa bydliště, rodné číslo,
státní občanství, příjmy,
zdravotní pojišťovna,
ošetřující lékař, zaměstnání,
a další majetkové a sociální
poměry v rozsahu
Standardizovaný záznam
sociálního pracovníka
b) dotčené subjekty fyzické
osoby, jméno, příjmení,
bydliště právnické osoby
identifikační údaje

Agenda sociální práce a
zpracování jen omezeného /
poradenství- péče o osoby,
nezbytného rozsahu údajů
rodiny a skupiny v nepříznivé
sociální situaci. Zajišťování
sociálně-právního
poradenství. zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách, vyhláška č.
505/2006, kterou se
provádějí některé ustanovení
zákona o sociálních službách,
vyhláška č. 332/2013 Sb., o
vzoru Standardizovaném
záznamu sociálního
pracovníka

a) klient
ano
b) dotčené subjekty
fyzické osoby,
jméno, příjmení,
bydliště
právnické osoby
identifikační údaj

přímo od subjektu
údajů Úřad práce
ČR a další dotčené
subjekty

správce - pověření
ne
pracovníci odboru,
poskytovatelé sociálních
a zdravotních služeb a
další dotčené subjekty

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Používání
Zpřístupňování
Vyhledávání
Uchovávání
Likvidace

manuální - evidence v
listinné podobě, spisy,
kartotéky,
šanony,automatizované Ginis, OK systém, Radnice
VERA, vše vlastními
zaměstnanci

OK Systém MPSV

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

12

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením

a) žadatel jméno, příjmení,
datum narození, příslušnost,
adresa bydliště, průkaz
mimořádných výhod,
rozhodnutí o přiznání
průkazu mimořádných
výhod, podpis
b) dotčené subjekty, fyzické
osoby - jméno, příjmení,
datum narození, adresa
bydliště, podpis

Vydávání a výměna
parkovacích průkazů - § 67
zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních
komunikacích a o změnách
některých zákonů

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

a) žadatel jméno, ano
příjmení, datum
narození,
příslušnost, adresa
bydliště, průkaz
mimořádných
výhod, rozhodnutí
o přiznání průkazu
mimořádných
výhod b) dotčené
subjekty, fyzické
osoby - jméno,
příjmení, datum
narození, adresa
bydliště

přímo od subjektů
údajů

správce - pověření
pracovníci odboru

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Používání
Zpřístupňování
Vyhledávání
Uchovávání
Likvidace

ano
manuální - evidence v
listinné podobě, spisy,
kartotéky, (tabulka MS excel)
automatizované - Ginis, vše
vlastními zaměstnanci

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

13

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

dotčený subjekt jméno,
příjmení, rok narození,
adresa bydliště, datum
ocenění zlatým křížem
podpis jen na prezenční
listině

podklady dodá Český Český
kříž, subjekt údajůsamostatná působnost dle §
35, § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích,

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

dárci krve dle
podkladů ČČK a
dle sdělení
subjektu údajů

ano

Od ČČK

správce - pověření
pracovníci odboru

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
zpřístupňování,
používání,
uchovávání,
likvidace

manuální - evidence v
listinné podobě, excel
tabulka

ano

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

14

Oceňování pracovníků v sociálních službách

dotčený subjekt) jméno,
příjmení, zaměstnavatel

§ 35, § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích,

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Ocenění
pracovníci

ano

zaměstnavatel
oceněného
pracovníka

správce - pověření
pracovníci odboru,

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

manuální - evidence v
listinné podobě

ano

15

Příspěvek na stravování občanů města

žadatel) jméno, příjmení,
datum narození, adresa
trvalého bydliště, oznámení
o poskytování dávky
důchodového pojištění

dle § 35, § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, schválené zásady
poskytování příspěvku na
stravování občanům města
Český Těšín ze dne
18.05.2018 usnesením č.
3355/56./RM

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

a) poskytovatelé
ano
straování na
základě smlouvy
starobní a
invalidní důchodci
(st. III) města

poskytovatel
stravování

správce - pověření
pracovníci odboru

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
zpřístupňování
používání,
uchovávání,
likvidace
shromažďování,
používání,
uchovávání,
likvidace

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

16

Vymáhání pohledávek

jméno, příjmení, datum
narození, adresa trvalého
bydliště, výše dluhu,
bankovní účet dlužníka

dlužník

ano

rozhodnutí MěÚ o správce - pověření
dluhu občana na
pracovníci odboru
sociálních dávkách
- staré dluhy do
31.12.2006, včetně
identifikace
občana

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
uchovávání,
likvidace

manuální - evidence v
listinné podobě, šanon,
automatizované - Ginis, vše
vlastními zaměstnanci

Vera dle kódu
poplatku

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

17

Odepsané dlužné výživné

dlužník

ano

od subjektu údajů správce - pověření
(historicky)
pracovníci odboru, pro
rozhodnutí o
potřeby správce
odpisu pro
nedobytnost - MěÚ

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Likvidace

Manuální - vlastními
Vera dle kódu
zaměstnanci /listinná podoba poplatku
spis archív, tabulka excel,
pro inventarizaci
Automatizované - Vera

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

staré dluhy podle § 187, §
zpracování jen omezeného /
188 a § 189 zákona č.
nezbytného rozsahu údajů
280/2009 Sb., daňový řád,
(dále jen daňový řád) a s
přiměřeným použitím § 276 a
následujících zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní
řád, § 2 a § 13 zákona č.
280/2009 Sb.,pokynu
daňovýč.řád
dlužník ) jméno, příjmení,
Metodického
zpracování jen omezeného /
datum narození, rodné číslo, 10/2007 MPSV došlo k
nezbytného rozsahu údajů
adresa trvalého bydliště,
promlčení pohledávek
výše pohledávky vůči správci dlužného příspěvku na
(státu)
výživu. V souladu s tímto
pokynem byly pohledávky
odepsány dle § 66, odst 1
zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů. O
Odpisu se daňový dlužník
nevyrozumí, jeho dluh trvá
dále, dokud není vybrání

manuální - evidence v
Vera dle kódu
listinné podobě, tabulka
poplatku
excel čerpání
automatizované - Ginis,
Radnice VERA, vše vlastními
zaměstnanci

Příloha č.1k č.j.:

Opatření k zabezpečení
Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

Rozsah

Kategorie
subjektu údajů

Zvláštní kategorie
OÚ

Zdroje osobních
údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

18

Tiskopisy receptů a žádánek s modrým pruhem

poskytovatel zdravotních
služeb jeho zástupce
a) fyzická osoba: jméno,
příjmení, datum narození,
adresa místa trvaého
zástupce , podpis
b) právnická osoba název
poskytovatele adresa sídla,
IČO, statutární orgán
jednatel , pospis
c) zástupce fyzické osoby
nebo právnícké osoby jméno
příjmení, datum narození
adresa místa trvalého
pobytu , podpis

§ 5 a 13 zákona č.167/1998
Sb, o návykových látkách

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

poskytovatel
ano
zdravotních služeb
jeho zástupce a)
fyzická osoba:
jméno, příjmení,
datum narození,
adresa místa
trvaého zástupce
b) právnická osoba
název
poskytovatele
adresa sídla, IČO,
statutární orgán
jednatel c)
zástupce fyzické
osoby nebo
právnícké osoby
jméno příjmení,
datum narození
adresa místa
trvalého pobytu

přímo od subjektu
údajů

správce -pověření prac.
odboru

ne

dle Spisového a
skartačního řádu,
příloha směrnice o
spisové a archivní
službě

shromažďování,
vyhledávání,
používání,
uchovávání

manuálně, v listinné podobě ano
automatizované, Vera
vlastními zaměstnanci, Vera pokladna, příjem hotovosti
za recepty

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

19

Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín

a) žadatel jméno, příjmení,
datum narození, adresa
bydliště, telefon, doklad o
pobírání dávek důchodového
pojištění, (jubileum výročí
sňatku-oddací list), podpis

§ 35, § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ,
podmínky URM
č.3059/49./RM ze dne
16.01.2018

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

žadatelé - senoři
města

ano

přímo od subjektu
údajů

správce - pověření
pracovníci odboru,
smluvní poskytovatel

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
používání,
uchovávání,
likvidace

manuální - vlastními
zaměstnanci /listinná
podoba/, MS Excel
Automatizované Ginis

ano

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

20

Poskytování vyhrazeného parkovacího místa pro
držitele parkovacího průkazu pro osoby se
zdravotním postižením - Provedení sociálního
šetření pro odbor MH

a) žadatel jméno, příjmení,
datum narození, rodinné
poměry, adresa bydliště,
zdravotní stav b) nejbližší
příbuzní, rodiče jméno
příjmení, adresa bydliště,
podpis

samostatná působnost dle
zpracování jen omezeného /
zákona č. 128/2000 Sb., o
nezbytného rozsahu údajů
obcích, § 25 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, § 67 odst. 9,
zákona č .361/2000 Sb., o
provozu na pozemních
komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o
silničním provozu) Zásady
pro poskytování vyhrazeného
parkovacího místa pro
držitele parkovacího průkazu
pro osoby se zdravotním
postižením schválené
usnesením č. 3322/55./RM ze
dne 27.04.2018

a) žadatel
b) nejbližší
příbuzní, rodiče

ano

přímo od subjektů
údajů

správce - pověření
pracovníci odboru,
věcně příslušný odbor

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
zpřístupňování,
používání,
uchovávání,
likvidace

manuální - evidence v
listinné podobě, spisy
automatizované - ginis

ano

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

21

Přidělování bytů - Provedení sociálního šetření pro
odbor MH

a) žadatel jméno, příjmení,
datum, sociální a majetkové
poměry, rodinný stav, státní
příslušnost, adresa bydliště
b) rodinní příslušníci jméno,
příjmení, datum narození,
adresa bydliště

Zásady pro hospodaření s
zpracování jen omezeného /
bytovým foncem Města Český nezbytného rozsahu údajů
Těšín URM č. 1704/22/RM ze
dne 06.09.2016Součinnost s
odborem místního
hospodářství v rámci podané
žádosti o byt - samostatná
působnost dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích
Zásady pro hospodaření s
bytovým foncem Města Český
Těšín URM č. 1704/22/RM ze
dne 06.09.2016

Žadatelé - občané
v tíživé sociální,
bytové nebo
zdravotní situaci

ano

přímo od subjektů
údajů, IS Radnice
VERA.

správce - pověření
pracovníci odboru,
věcně příslušný odbor

ne

dle Spisového a
skartačního řádu

shromažďování,
zpřístupňování, ú,
používání,
uchovávání,
likvidace

manuální - evidence v
listinné podobě, spisy,
automatizované - Ginis,
Radnice VERA

ano

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

22

Mzdová a personální agenda ředitele příspěvkové
organizace města, včetně výběrových řízení

a) jméno, příjmení, datum
narození, adresa bydliště,
výpis z trestního rejstříku,
nejvyšší dosažené vzdělání

Zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích - samostatná
působonost dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v
§102 a 84

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Oprávněný tj.
ředitel PO

ano

přímo od subjktů
údajů

správce - pověření
pracovníci odboru

ne

dle 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
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Komise rady zdraví, Komise sociální

a) jméno, příjmení, adresa
bydliště, podpis na
prezenční listině , telefon, email

výkon veřejné moci

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

oprávněný tj
ano
členové komise,
personalista města
1x ročně

správce, přímo od
subjektů údajů

správce- pověření
pracovníci odboru,
personalista 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

1) děti: adresní a
identifikační údaje: jméno,
příjmení, adresa trvalého
bydliště, adresa
přechodného bydliště, datum
narození, rodné číslo,
občanství, st.příslušnost,
tel.spojení, e-mail; citlivé
údaje: zdravotní stav; údaje
o jiné osobě: adresní a
identifikační údaje rodičů,
sourozenců; 2) rodiče:
adresní a identifikační
údaje: jméno, příjmení,
adresa trvalého bydliště,
adresa přechodného
bydliště, datum narození,
rodinný stav, občanství,
tel.spojení, e-mail; popisné
údaje: zaměstnání, adresa
zaměstnavatele, příjmy,
výdaje, údaje o bydlení;
podpis 3) oznamovatelé:
adresní a identifikační
údaje: jméno, příjmení,

dle zákona č. 359/1999 Sb., zpracování jen omezeného /
o sociálně-právní ochraně
nezbytného rozsahu údajů
dětí, a spisová dokumentace
dle 53a, § 57;
b) dle Směrnice Ministerstva
práce a sociálních věcí č. j.:
2013/26780-21 ze dne 19.
září 2013 o stanovení
rozsahu evidence
dětí a obsahu spisové
dokumentace o dětech vedené
orgány sociálně-právní
ochrany dětí a o stanovení
rozsahu evidence
a obsahu spisové
dokumentace v oblasti
náhradní rodinné péče

nezletilé děti,
fyzické osoby,
které mají nezl.
dítě v péči a další
osoby jinak blízké
ve vztahu k nezl.
dítětei nebo k
pečujícím osobám
(rodinní
příslušníci,
spolupracovníci,
sousedi, učitelé
apod.)

a) Přímo od
subjektů údajů
b) Z veřejných
zdrojů – Základní
registry - registr
obyvatel
c) Jiné zdroje příchozí
dokumentace od
jiných institucí,
oznamovatelé,
přispěvatelé do
Systému včasné
intervence /školy
mateřské, základní
, střední, městská
policie, státní
policie, Charitní
dům pro matky v
tísni/

a) Pověření pracovníci Nebude docházet k předání osobních
oddělení sociálněúdajů do jiných států
právní ochrany dětí
b) Jiní příjemci - např.
Soud, státní
zastupitelství, úřad
práce, správě sociálního
zabezpečení, Policie ČR,
Probační a mediační
služba, orgány sociálněprávní ochrany dětí
(např. jiný ORP, krajský
úřad, ministerstvo práce
a sociálních věcí),
právnické osoby s
pověřením k sociálněprávní ochraně dětí,
Komise pro sociálněprávní ochranu dětí,
zařízení pro výkon
ústavní výchovy,
zařízení pro děti
vyžadující okamžitou
pomoc, věznice,
intervenční centrum pro

dle Spisového a
skartačního řádu a
dle Směrnice
Ministerstva práce
a sociálních věcí č.
j.: 2013/26780-21
ze dne 19. září
2013 o stanovení
rozsahu evidence
dětí a obsahu
spisové
dokumentace o
dětech vedené
orgány sociálněprávní ochrany
dětí a o stanovení
rozsahu evidence
a obsahu spisové
dokumentace v
oblasti náhradní
rodinné péče

Shromažďování
Zpřístupňování
Úprava
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Vyřazování
Archivace
Likvidace

Manuální (spisy, kartičky,
rejstříky) a automatizované
(Systém včasné intervence,
spisová služba Ginis)

zabezpečená
internetová aplikace
Systém včasné
intervence

Šifrování Řízení přístupu Doba
uložení Fyzická bezpečnost
Záznam činností Důvěrnos,
dostupnost, integrita, odolnost
Obnova Testování
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Sociálně-právní ochrana dětí

ano

Příloha č.1k č.j.:

Opatření k zabezpečení
Pořadové
číslo
25

26

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost-sociální
kuratela

1) děti: adresní a
identifikační údaje: jméno,
příjmení, adresa trvalého
bydliště, adresa
přechodného bydliště, datum
narození, rodné číslo,
občanství, st.příslušnost,
tel.spojení, e-mail; citlivé
údaje: zdravotní stav; údaje
o jiné osobě: adresní a
identifikační údaje rodičů,
sourozenců; 2) rodiče:
adresní a identifikační
údaje: jméno, příjmení,
adresa trvalého bydliště,
adresa přechodného
bydliště, datum narození,
rodinný stav, občanství,
tel.spojení, e-mail; popisné
údaje: zaměstnání, adresa
zaměstnavatele, příjmy,
výdaje, údaje o bydlení;
podpis 3) oznamovatelé:
adresní a identifikační
údaje: jméno, příjmení,
adresa trvalého bydliště,
podpis-ne
vždy
adresní
a identifikační

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče a
pěstounksé péče na přechodnou dobu

údaje: jméno, příjmení,
adresa trvalého bydliště,
datum narození, rodinný
stav, rodné číslo,
st.příslušnost, tel.spojení, email; citlivé údaje:
národnost, náboženské
vyznání, zdravotní stav,
odsouzení za trestný čin;
popisné údaje: počet dětí,
vzdělání, fotokopie osobního
dokladu, zaměstnání, mzda;
údaje o jiné osobě: adresní a
identifikační údaje rodičů,
sourozenců, dětí

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

Rozsah

Kategorie
subjektu údajů

Zvláštní kategorie
OÚ

Zdroje osobních
údajů

a) dle zákona č. 359/1999
zpracování jen omezeného /
Sb., o sociálně-právní
nezbytného rozsahu údajů
ochraně dětí, § 53a, § 57;
b) dle Směrnice Ministerstva
práce a sociálních věcí č. j.:
2013/26780-21 ze dne 19.
září 2013 o stanovení
rozsahu evidence
dětí a obsahu spisové
dokumentace o dětech vedené
orgány sociálně-právní
ochrany dětí a o stanovení
rozsahu evidence
a obsahu spisové
dokumentace v oblasti
náhradní rodinné péče

nezletilé děti,
fyzické osoby,
které mají nezl.
dítě v péči a další
osoby jinak blízké
ve vztahu k nezl.
dítětei nebo k
pečujícím osobám
(rodinní
příslušníci,
spolupracovníci,
sousedi, učitelé
apod.)

ano - souhlas se zpracováním
osobních údajů a poučení
subjektu údajů a a souhlas na
formuláři MPSV - "Žádost o
zařazení do evidence
žadatelů vhodných stát se
osvojiteli / pěstouny /
pěstouny na přechodnou
dobu"; dle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětía) dle
zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí,
dle §19a-§21 a vedení spisu
§ 53a, § 57;
b) dle Směrnice Ministerstva
práce a sociálních věcí č. j.:
2013/26780-21 ze dne 19.
září 2013 o stanovení
rozsahu evidence
dětí a obsahu spisové
dokumentace o dětech vedené
orgány sociálně-právní
ochrany dětí a o stanovení
rozsahu evidence
zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí,
zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích) dle §38

dobrovolné údaje v rozsahu
formuláře

žadatelé o
ano
náhradní rodinnou
péči

a) Přímo od
subjektů údajů
b) Z veřejných
zdrojů – Základní
registry - registr
obyvatel,
CzechPoint

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

členové Komise,

NE zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí
dle § 59 zákon č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

27

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

členství: adresní a
identifikační údaje členů
Komise: jméno, příjmení,
adresa trvalého bydliště, email, telefonní spojení;
popisné údaje členů , podpis,
Komise: pracovní zařazení

28

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

adresní a identifikační
údaje: jméno, příjmení,
adresa trvalého bydliště,
datum narození; popisné
údaje: počet dětí; údaje o
jiné osobě: adresní a
identifikační údaje člena
rodiny - manžel/ka, dítě,
zákonný zástupce, podpis

29

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

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

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

a) Pověření pracovníci Nebude docházet k předání osobních
oddělení sociálněúdajů do jiných států
právní ochrany dětí
b) Jiní příjemci - např.
Soud, státní
zastupitelství, úřad
práce, správě sociálního
zabezpečení, Policie ČR,
Probační a mediační
služba, orgány sociálněprávní ochrany dětí
(např. jiný ORP, krajský
úřad, ministerstvo práce
a sociálních věcí),
právnické osoby s
pověřením k sociálněprávní ochraně dětí,
Komise pro sociálněprávní ochranu dětí,
zařízení pro výkon
ústavní výchovy,
zařízení pro děti
vyžadující okamžitou
pomoc, věznice,
intervenční centrum pro
pomoc obětem domácího
násilí, Veřejný
ochránce Nebude docházet k předání osobních
Pověření
pracovní
oddělení sociálněúdajů do jiných států
právní ochrany dětí,
Krajský úřad
Moravskoslezského
kraje

dle Spisového a
skartačního řádu a
dle Směrnice
Ministerstva práce
a sociálních věcí č.
j.: 2013/26780-21
ze dne 19. září
2013 o stanovení
rozsahu evidence
dětí a obsahu
spisové
dokumentace o
dětech vedené
orgány sociálněprávní ochrany
dětí a o stanovení
rozsahu evidence
a obsahu spisové
dokumentace v
oblasti náhradní
rodinné péče

Shromažďování
Zpřístupňování
Úprava
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Vyřazování
Archivace
Likvidace

Manuální (spisy, kartičky,
rejstříky) a automatizované
(Systém včasné intervence,
spisová služba Ginis)

zabezpečená
internetová aplikace
Systém včasné
intervence

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

dle Spisového a
skartačního řádu a
dle Směrnice
Ministerstva práce
a sociálních věcí č.
j.: 2013/26780-21
ze dne 19. září
2013 o stanovení
rozsahu evidence
dětí a obsahu
spisové
dokumentace o
dětech vedené
orgány sociálněprávní ochrany
dětí a o stanovení
rozsahu evidence
a obsahu spisové
dokumentace v
oblasti náhradní
rodinné péče

Shromažďování
Zpřístupňování
Úprava
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Archivace
Likvidace

Manuální (spisy, kartičky,
rejstříky) a automatizované
(Systém včasné intervence,
spisová služba Ginis)

zabezpečená
internetová aplikace
Systém včasné
intervence

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

a) Přímo od
subjektů údajů

Pověření pracovní
správce

Nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
Používání
Uchovávání
Archivace
Likvidace

Manuální - evidence v
listinné podobě v pořadači

Ne

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

účastníci řízení,
ano
svědci,
oznamovatelé,
účastníci ve vztahu
k organizaci

a) Přímo od
subjektů údajů
b) Z veřejných
zdrojů – Základní
registry - registr
obyvatel
c) Jiné zdroje příchozí
dokumentace od
jiných institucí,
Systém včasné
intervence,
oznamovatelé

Pověření pracovní
oddělení sociálněprávní ochrany dětí,
Odvolací orgán, státní
orgány, Krajský úřad
Moravskoslezského
kraje jako odvolací
orgán

Nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

Shromažďování
Zpřístupňování
Úprava
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Archivace
Likvidace

Manuální (spisy) a
automatizované (Systém
včasné intervence, spisová
služba Ginis)

zabezpečená
internetová aplikace
Systém včasné
intervence

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

Osoby bez vztahu k ne
organizaciobchodní partneři,
osoby se vztahem k
organizacizaměstnanci

Přímo od subjektu
údajů, veřejné
rejstříky

Pověření zaměstnanci
správce, orgány města

Ne

dle Spisového a
skartačního řádu a
dle Směrnice
Ministerstva práce
a sociálních věcí č.
j.: 2013/26780-21
ze dne 19. září
2013 o stanovení
rozsahu evidence
dětí a obsahu
spisové
dokumentace o
dětech vedené
orgány sociálněprávní
ochranya
Dle
Spisového
skartačního řádu

Shromažďování
informací
Používání
Uchovávání
Likvidace

manuální evidence v listinné ano
podobě, Automatizované - IS
Ginis

ano

ne

a) Přímo od
subjektů údajů
b) Z veřejných
zdrojů – Základní
registry - registr
obyvatel
c) Jiné zdroje příchozí
dokumentace od
jiných institucí,
oznamovatelé,
přispěvatelé do
Systému včasné
intervence /školy
mateřské, základní
, střední, městská
policie, státní
policie, Charitní
dům pro matky v
tísni/

Kategorie příjemců

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

Příloha č.1k č.j.:

Opatření k zabezpečení
Pořadové
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Souhlas subjektu údajů,
Zákonnost

Rozsah

Kategorie
subjektu údajů

Zvláštní kategorie
OÚ

Zdroje osobních
údajů

Kategorie příjemců

Předání do zahraničí/ano/ne

Doba uchování

Druh zpracování

Způsob zpracování

Databáze

30

Evidence smluv s finančním plněním nad 50 tis. Kč

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

Osoby bez vztahu k ne
organizaciobchodní partneři,

Přímo od subjektu
údajů, veřejné
rejstříky

Pověření zaměstnanci
správce, orgány města

Ne

Dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
informací
Používání
Uchovávání
Likvidace

manuální evidence v listinné ano
podobě, Automatizované - IS
Gini

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

31

Evidence smluv s finančním plněním nad 500 tis. Kč

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

Osoby bez vztahu k ne
organizaciobchodní partneři,

Přímo od subjektu
údajů, veřejné
rejstříky

Pověření zaměstnanci
správce, orgány města

Ne

Dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
informací
Používání
Uchovávání
Likvidace

manuální evidence v listinné ano
podobě, Automatizované - IS
Gini

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

32

Pokladní doklady

a) fyzická osoba - jméno,
příjmení, adresa bydliště,
b) právnické osoby - název,
sídlo, IČ, statutární
zástupce, jednatel, podpis

Zákon 563/91 Sb., zákon o
účetnictví

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

fyzické osoby,
právnické osoby

ne

Přímo od subjektu
údajů

Subjekt údajů, správce

Nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

Dle Spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
informací
Používání
Uchovávání
Likvidace

manuální evidence v listinné Vera dle kódu poplatku
podobě, Automatizované - IS
Gini

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

33

Stížnosti

fyzická osoba, jméno,
příjmení, adresa pobytu,
podpis

500//2004 Sb., správní řád

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

Zaměstnanci

ne

Přímo od subjektu
údajů

Zaměstnanci, Právní
odbor, krajský úřad,
MPSV

Nebude docházet k předání osobních
údajů do jiných států

Dle spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
informací
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

34

Komunitní plánování sociálních služeb a sovisejících Jméno a příjmení, telefon, e- Evidence osob dle zákona
aktivit města Český Těšín
mail, organizace
108/2006 Sb. o sociálních
službách, § 94, odst.d
evidence členů pracovních
skupin

zpracování jen omezeného /
nezbytného rozsahu údajů

členové KPSS pracovních skupin

ne

Přímo od subjektu
údajů

Ne
Pověření zaměstnanci
správce, ostatní členové
pracovních skupin

Dle spisového a
skartačního řádu

Shromažďování
informací
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

Schválil: Mgr. Klaudie Dinelli,
odboru sociálního

vedoucí

Datum: 25.05.2018
(1) citlivé údaje lze zpracovávat za podmínek
stanovených v § 9 z. č. 101/2000 Sb.

