Pojmenování a
popis agendy /
Evidence
Personální
parametr
obyvatel
agenda
zpracování
Osobních údajů
Jsem správcem
nebo
zpracovatelem?
Pokud
Kombinace
Správce
zpracovatelem - Správce+Zpracova
tel
pro jakého
správce?
(konkrétní
označení)
Účel zpracování

Evidence obyvatel

Kategorie
subjektu údajů
(fyzických osob,
jichž se údaje
týkají)
občané

Kategorie
osobních údajů adresní, jmenné,
identifikační

Příjemce
osobních údajů
nebo kategorie
zaměstnanci
příjemců
Doba uchování
osobních údajů
Předávají se
osobní údaje
mimo EU? Pokud
NE
ano,
podrobnosti o
předání
Právní titul účelu
zpracování dle
čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění
smlouvy
c) splnění právní
povinnosti
d) nezbytné pro
ochranu životně
důležitých zájmů
subjektu
e) splnění úkolu
prováděného ve
veřejném zájmu
či při výkonu
veřejné moci na
základě pověření
f) oprávněný
zájem
příslušného
správce či třetí
strany

Právní základ
pro zpracování
(pro případ
titulu dle čl. 6
odst. 1 písm. c),
e), f) + v případě
písm. f)
oprávněné zájmy
správce nebo
třetí strany

Kronika

Personální agenda

50

c

133/2000 Sb., Zákon o evidenci
obyvatel,
111/2009 Sb., Zákon o
základních
registrech,
500/2004 Sb., Správní řád,
634/2004 Sb., Zákon o správních
poplatcích,
128/2000 Sb., Zákon o obcích,

Vítání občánků,
Poplatky
jubilanti

Spisová služba

Smluvní
agenda

Zápisy ze
zasedání

Výběrová řízení,
Czech POINT
veřejné soutěže

Ověřování
podpisů, listin

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Zpracovatel

Správce

Kronika

Knihovny

Mzdová agenda

Vítání občánků,
jubilanti

Poplatky

Spisová služba

Smluvní agenda

Zápisy ze zasedání

Výběrová řízení,
veřejné soutěže

Czech POINT

Ověřování podpisů,
listin

zaměstnanci,
potencionální
zaměstnanci
občané
adresní, jmenné,
identifikační,
údaje o
zdravotním stavu,
kontaktní
jmenné

zaměstnanci

Mzdová agenda

Knihovny

občané

občané

účetní, starosta

starosta,
referentka,
místostarosta

účetní, starosta

starosta,
referentka, účetní, referentka, účetní, referentka, účetní,
referentka, účetní,
referentka, účetní starosta
starosta, občané zastupitelé
referentka, účetní starosta

jmenné, adresní,
identifikační

jmenné, adresní,
identifikační

jmenné, adresní,
identifikační

jmenné, adresní,
identifikační

jmenné, adresní

jmenné, adresní,
identifikační

jmenné, adresní

jmenné, adresní,
identifikační

jmenné, adresní,
identifikační

zaměstnanci

zaměstnanci,
starosta,
zastupitelé

zaměstnanci,
starosta

zaměstnanci,
zastupitelé,

zaměstnanci

zaměstnanci,
zastupitelé

knihovnice, účetní účetní, starosta

50

10

5

50

zaměstnanci,
starosta
5

5

5

10

10

10

jmenné, adresní,
identifikační

zaměstnanci
5

20

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

128/2000 Sb., Zákon o obcích,
312/2002 Sb., Zákon o
úřednících
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samosprávných
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262/2006 Sb., Zákoník práce,

132/2006 Sb., Zákon o kronikách Zákon o
obcí
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262/2006 Sb., Zákoník práce,

128/2000 Sb., Zákon o obcích,
133/2000 Sb., Zákon o evidenci
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