Informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů
Czech Point
▪ Účel zpracování: zajištění agend kontaktního místa veřejné správy (čl. 6 odst. 1 c ON zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a kontaktní údaje
▪ Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba, která činí podání na kontaktním místě veřejné
správy
▪ Kategorie příjemců údajů: správce informačního systému kontaktních míst veřejné správy
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů, veřejné rejstříky
▪ Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
Evidence obyvatel
▪ Účel zpracování: zajištění agend evidence obyvatel (čl. 6 odst. 1 c ON - zpracování nezbytné
pro plnění právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
▪ Kategorie subjektu údajů: občan ČR vyplňující tiskopis v souvislosti s trvalý pobytem, vlastník
objektu, o němž jsou vyplňovány údaje do tiskopisu, obyvatel starší 15 let
▪ Kategorie příjemců údajů: subjekt údajů, správce informačního systému evidence obyvatel,
vlastník objektu, instituce dané zákonem
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů, Registr obyvatel, Katastr nemovitostí
▪ Doba uchování: 75 let po úmrtí nebo prohlášení osoby za mrtvou
Hospodaření obce
▪ Účel zpracování:
1. nájemní vztahy, pronájem hrobových míst, ostatní soukromoprávní smluvní vztahy podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2. dotace a návratné finanční výpomoci podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
3. zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(čl. 6 odst. 1 b ON - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti a pro splnění nájemní
smlouvy)
4. správa majetku (evidence pohledávek a soudních sporů, evidence majetkoprávních poměrů
obce a prokazování majetkových práv)
5. příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce ve věcech finančních a majetkových
(čl. 6 odst. 1 e a f ON - zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci a zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či
třetí strany)
6. plnění povinností zveřejňovat informace o smlouvách a veřejných zakázkách podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), a podle zákona č. 134/2016 Sb.; plnění povinnosti
zveřejňovat údaje o příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č.
250/2000 Sb.
(čl. 6 odst. 1 písm. c) ON - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: 1 až 6: základní identifikační údaje, kontaktní údaje, platební
údaje, údaje související s předmětem smlouvy, druhem plnění, údaje o výši finančního plnění,
popřípadě o pohledávce a způsobu jejího plnění.
▪ Kategorie subjektu údajů:
1. fyzická osoba, která je smluvní stranou smlouvy s obcí nebo zájemcem o uzavření smlouvy
nebo jedná za právnickou osobu, která je v obdobném postavení
2. fyzická osoba, které je žadatelem o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
z rozpočtu obce nebo jejím příjemcem, popřípadě jedná za právnickou osobu, která je
v obdobném postavení
3. fyzická osoba, která je uchazečem o veřejnou zakázku nebo jedná za právnickou osobu,
která je uchazečem; fyzická osoba, jejíž osobní údaje byly uchazečem poskytnuty obci v rámci
plnění kvalifikačních nebo hodnoticích kritérií veřejné zakázky

▪
▪
▪

4, 5. fyzická osoba, jejíž údaje je potřeba zpracovávat v souvislosti s hájením majetkových
zájmů obce, popřípadě s projednáváním věcí týkajících se hospodaření obce zastupitelstvem
obce; fyzická osoba, která jedná za právnickou osobu v obdobném postavení
6. fyzická osoba, která je smluvní stranou smlouvy uveřejňované v registru smluv, nebo jedná
za smluvní stranu, fyzická osoba, jejíž údaje jsou zveřejňovány na profilu zadavatele, subjekt
údajů uvedený v bodu 2.
Kategorie příjemců údajů: právní zástupce obce, soud, orgán finanční správy, veřejnost
Zdroj osobních údajů: subjekt údajů
Doba uchování: osobní údaje jsou pro účely agend hospodaření obce zpracovávány po dobu
nezbytnou pro uplatňování práv a plnění povinností ze závazků se subjekty údajů nebo
právnickými osobami, za něž jedná subjekt údajů (zpravidla alespoň v rozsahu obecné
promlčecí doby), a dále v nezbytném rozsahu pro účely oprávněných zájmů obce například pro
budoucí prokázání vlastnického práva

Místní poplatky
▪ Účel zpracování: zajištění agend obce podle zákona o místních poplatcích (čl. 6 odst. 1 e ON zpracování nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena)
▪ Kategorie osobních údajů: základní identifikační údaje, údaje rozhodné pro stanovení výše
poplatkové povinnosti, údaje rozhodné pro úlevy či osvobození od poplatků, údaje rozhodné
pro prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, údaje využívané pro účely řízení o místních
poplatcích ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a
z informačního systému cizinců v rozsahu podle § 16 zákona o místních poplatcích
▪ Kategorie subjektu údajů: povinné osoby
▪ Kategorie příjemců údajů: mimo instituce dané zákonem se nepředává
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů, evidence obyvatel, základní registr obyvatel, informační
systém cizinců
▪ Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu
Spisová služba
▪ Účel zpracování: vedení spisové služby (čl. 6 odst. 1 c ON - zpracování nezbytné pro plnění
právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, vše, co o sobě subjekt údajů sdělí
▪ Kategorie subjektu údajů: osoba písemně kontaktující obec
▪ Kategorie příjemců údajů: oprávnění adresáti (fyzické osoby), orgány veřejné správy,
nadřízené a kontrolní orgány, soudy
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů
▪ Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
Volby
▪ Účel zpracování: zajištění agend obce podle volebních zákonů (čl. 6 odst. 1 c ON - zpracování
nezbytné pro plnění právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: základní identifikační údaje, státní občanství, volební právo a jeho
případné omezení, číslo dokladu totožnosti, účast při hlasování; v případě členů okrskových
volebních komisí údaje nezbytné pro výkon činnosti člena komise a pro jeho odměňování;
v případě kandidátů a zmocněnců identifikační údaje dle kandidátní listiny a čestného
prohlášení kandidáta; v případě petentů u nezávislých kandidátů identifikační údaje dle
náležitostí petice.
▪ Kategorie subjektu údajů: volič, člen okrskové volební komise, kandidát, zmocněnec, petent
▪ Kategorie příjemců údajů: členové okrskových volebních komisí pro účely plnění jejich
povinností podle volebních zákonů, kontrolní orgány (krajský úřad, Státní volební komise),
zhotovitel hlasovacích lístků.
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů, evidence obyvatel
▪ Doba uchování: 5 nebo 10 let dle spisového a skartačního řádu
Účetnictví
▪ Účel zpracování: vedení účetnictví obce (čl. 6 odst. 1 c ON - zpracování nezbytné pro plnění
právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační, platební údaje

▪
▪
▪
▪

Kategorie subjektu údajů: občané Moravského Žižkova, účastníci majetkoprávních a
dodavatelsko-odběratelských vztahů obce,
Kategorie příjemců údajů: mimo instituce dané zákonem se nepředává
Zdroj osobních údajů: subjekt údajů
Doba uchování: 5, 10, 15 nebo 20 let dle spisového a skartačního řádu

Personalistika
▪ Účel zpracování: zajištění agend obce v oblasti personalistiky (čl. 6 odst. 1 b, c a e ON zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, pro plnění právní povinnosti a účely oprávněných
zájmů)
▪ Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační, platební, citlivé údaje
▪ Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci obce Moravský Žižkov, členové Zastupitelstva obce
Moravský Žižkov, členové výborů Zastupitelstva a členové komisí, ředitel školy nebo školského
zařízení, člen orgánu právnické osoby zřízené nebo založené obcí, rodinní příslušníci výše
uvedených osob a osoby žijící s výše uvedenými osobami ve společné domácnosti, uchazeč o
zaměstnání, uchazeč o jmenování ředitelem školy nebo školského zařízení nebo členem
orgánu právnické osoby založené nebo zřízené obcí, člen výběrové komise, člen konkursní
komise, člen školské rady
▪ Kategorie příjemců údajů: mimo instituce dané zákonem (OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF
ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař) se nepředává
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů
▪ Doba uchování: 3, 5, 10, nebo 50 let dle spisového a skartačního řádu
Ověřování
▪ Účel zpracování: zajištění agend ověřování (čl. 6 odst. 1 c ON - zpracování nezbytné pro
plnění právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační údaje, označení dokladu totožnosti, podpis
▪ Kategorie subjektu údajů: žadatel o vidimaci nebo legalizaci, svědek, ověřující osoba
provádějící vidimaci nebo legalizaci
▪ Kategorie příjemců údajů: nepředává se
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů
▪ Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu
Územní plánování
▪ Účel zpracování: projednávání územního plánování (čl. 6 odst. 1 c ON - zpracování nezbytné
pro plnění právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační údaje, kontaktní
▪ Kategorie subjektu údajů: občané
▪ Kategorie příjemců údajů: krajský úřad, ORP
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů
▪ Doba uchování: 20 let dle spisového a skartačního řádu
Kamerový systém
▪ Účel zpracování: ochrana majetku obce (čl. 6 odst. 1 f ON - zpracování nezbytné pro účely
oprávněného zájmu obce – ochrana majetku)
▪ Kategorie osobních údajů: podobizna
▪ Kategorie subjektu údajů: občan, který vstoupí do budovy obecního úřadu
▪ Kategorie příjemců údajů: nepředává se
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů
▪ Doba uchování: 14 dnů
Správní řízení
▪ Účel zpracování: vedení správních řízení v samostatné i přenesené působnosti, např.:
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les; povolení k užívání komunikací; atd. (čl. 6 odst. 1 c
ON - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační údaje
▪ Kategorie subjektu údajů: účastník řízení

▪
▪
▪

Kategorie příjemců údajů: účastník řízení, zástupce účastníka, osoba, která prokázala právní
zájem nahlížet do spisu, znalec, nadřízený správní orgán, správní soud
Zdroj osobních údajů: subjekt údajů, Katastr nemovitostí
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Vztahy s veřejností a prezentace obce
▪ Účel zpracování: zajištění agend vztahů s veřejností a prezentace obce:
1. vedení internetových stránek obce
2. vydávání obecního zpravodaje
3. obecní knihovna
4. vítání občánků, gratulace k jubileím a významným životním událostem
5. akce pořádané obcí
(čl. 6 odst. 1 e ON - zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci)
6. vedení kroniky obce podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
7. poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(čl. 6 odst. 1 písm. c ON - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti)
▪ Kategorie osobních údajů: 1, 2, 6: jméno a příjmení, údaje o skutečnostech týkajících se
subjektu údajů významných pro informování veřejnosti, popřípadě pro poučení budoucích
generací ve smyslu zákona o kronikách obcí, a to včetně podobizny nebo vyobrazení na
fotografii týkající se dokumentované události
3. základní identifikační údaje, údaje o výpůjčkách a další údaje nezbytné pro plnění
vzájemných práv a povinností obecní knihovny a uživatele
4. údaje, které je obec oprávněna využívat z informačních systémů veřejné správy podle
§ 149a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve spojení s § 36a zákona o obcích
5. jméno a příjmení a další údaje nezbytné pro zajištění účasti subjektu údajů na akci pořádané
obcí (např. údaje o umělci uváděné na plakátu nebo pozvánce, popř. adresa pozvané osoby),
podobizna účastníka akce pořádané obcí
7. osobní údaje, jejichž poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb. prošlo testem proporcionality.
▪ Kategorie subjektu údajů:
1, 2, 6. osoba s relevantním vztahem k obci, člen zastupitelstva obce, úředník obce, ředitel
školy nebo školského zařízení, zaměstnanec právnické osoby zřízené nebo založené obcí,
osoba se vztahem k právnické osobě nebo organizaci působící v obci (žák školy, člen
sportovního klubu, hasič, myslivec)
3. uživatel obecní knihovny
4. občan obce
5. účastník akce pořádané obcí
7. osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem informací, které je obec povinna poskytnout
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
▪ Kategorie příjemců údajů: 1, 2, 5, 6. zpracovatelé informačních médií a jejich čtenáři,
7. žadatelé o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
▪ Zdroj osobních údajů: subjekt údajů
▪ Doba uchování: 1, 2, 5. zpracování osobních údajů formou jejich zveřejnění trvá po dobu
odpovídající povaze a formě sdělení
3. osobní údaje uživatele knihovny jsou zpracovávány po dobu jeho vztahu k obecní knihovně a
jeden rok poté prodlouženou o dobu nezbytnou k vypořádání případných závazků po ukončení
tohoto vztahu
4. pro dokumentaci k akcím podle bodu 4 je obcí stanovena skartační lhůta 5 let
6. v agendě kroniky obce se z povahy věci nepočítá s výmazem osobních údajů
7. pro dokumenty související s vyřízením žádostí o informace je stanovena skartační lhůta 5 let

