EKONOMICKÝ ODBOR
1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY PLÁNOVÁNÍ A CONTROLLINGU
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 shromažďování podkladů pro sestavení plánu investic
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ;
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů

 povinné (plnění povinností zaměstnance MOÚ)
V případě neposkytnutí není možné splnění povinností
zaměstnance MOÚ.

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

max. 10 let od posledního dne účetního období, kterého se týkají**
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ
splní podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá

Jiný účel zpracování:

Osobní údaje nejsou využívány pro jiné účely zpracování osobních údajů.
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





právo na
přenositelnost
X

právo vznést
námitku
X

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování

právo odvolat souhlas

Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

X

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje.
**dle Spisového řádu MOÚ

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 provádění účetních zápisů (finančních, bankovních a ostatních hospodářských operací)
 sestavení účetní závěrky
 koordinace zpracování všech výkazů pro státní instituce a zajištění informační povinnosti za MOÚ vůči těmto institucím
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění právní povinnosti; ▪splnění smlouvy

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty; ▪ zpracovatelé OÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:







 povinné (smluvní požadavek, zákonný požadavek)
Požadavek nutný z důvodu potřeb fakturace a zpracování
výkazů. V případě neposkytnutí není možné zajištění
plnění závazků MOÚ.

Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

od subjektu údajů
interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
interní informační systémy/aplikace
veřejně přístupné rejstříky, evidence, seznamy
smluvní partneři

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



Účetní závěrka - 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní záznamy a účetní doklady – 10 let od konce zdaňovacího
období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Statistické výkazy – 10 let od vyhotovení**.
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ splní
podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy pohledávek a závazků (Ekonomické oddělení, Právní oddělení).

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést
Právo nebýt předmětem automatizovaného
přenositelnost
námitku
rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování
X

neprobíhá
(pouze pro údaje

právo odvolat souhlas
X

zpracované
automatizovaně a za
účelem splnění
smlouvy)

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje. **dle Spisového řádu MOÚ

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY SLUŽEBNÍCH CEST ZAMĚSTNANCŮ MOÚ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 přijímání a evidence cestovních příkazů
 vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění smlouvy; ▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů

 povinné (zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zajištění vyúčtování
pracovní cesty (včetně cestovních náhrad).

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

max. 10 let od konce účetního období, kterého se týkají (daňové doklady)**
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ splní
podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá
Osobní údaje jsou využívány pro účely zajištění agendy platové (Oddělení personální a mzdové), agendy zpracování účetnictví (Ekonomický
odbor).

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést
Právo nebýt předmětem automatizovaného
přenositelnost
námitku
rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování
X

(pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a za
účelem splnění
smlouvy)

neprobíhá

právo odvolat souhlas
X



Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje.
**dle Spisového řádu MOÚ

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY EVIDENCE MAJETKU A JEHO INVENTARIZACE
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 sestavení odpisového plánu MOÚ
 evidence majetku
 vyřazení majetku
 zajištění inventarizace majetku
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění právní povinnosti; ▪oprávněný zájem

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence;
 interní informační systémy/aplikace

 povinné (zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zajištění
inventarizace majetku, poskytnutí je nutným
předpokladem plnění pracovních povinností)

 ochrana majetku a osob

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



Inventarizace - 5 let od konce účetního období, kterého se týká. Ostatní dokumenty týkající se evidence majetku 5 let ode dne vyřazení
majetku.**
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ
splní podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy škodních událostí (Právní oddělení), agendy nákupu a investic do ICT vybavení včetně
obnovy, vyřazení ICT a výpočetní techniky (Oddělení informatiky).

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést
Právo nebýt předmětem automatizovaného
přenositelnost
námitku
rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování
X

(pouze pro údaje
zpracované na
základě oprávněného
zájmu)

neprobíhá

právo odvolat souhlas
X



Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje. **dle Spisového řádu MOÚ

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH VZTAHŮ VČETNĚ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 plánování a příprava veřejných zakázek malého rozsahu
 vyhlášení VZMR, posouzení a hodnocení nabídek, ukončení výběru VZMR, uložení objednávky v Registru smluv
 nákup požadovaného zboží pro oddělení formou objednávky nebo osobně
 zajištění zásobování hl. skladu
 nabízení, prodej nepotřebného majetku
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění smlouvy ▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty; ▪smluvní partneři
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:






 povinné (smluvní požadavek, zákonný požadavek, plnění
povinností zaměstnance MOÚ)
V případě neposkytnutí není možné zajištění plnění smluvních
vztahů, případně naplnění zákonných požadavků vyplývající
z povinnosti ukládání smluv v Registru smluv .

od subjektu údajů
interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
účastníci zadávacích řízení
smluvní partneři

Doba uchování osobních údajů:

Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

Objednávky – min. po dobu trvání daného smluvního vztahu a po dobu běhu lhůt k uplatnění práv z odpovědnosti za vady, nejpozději však do
doby vypořádání veškerých nároků z tohoto smluvního vztahu vzniklých. VZMR – 10 let od uzavření spisu**. Nepotřebný majetek – 5 let od
uzavření spisu**.
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ splní
podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy zpracování účetnictví (Ekonomický odbor).

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést
přenositelnost
námitku
X
 (pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a za
účelem splnění
smlouvy)

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

právo odvolat
souhlas
X



Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou, Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh
zpracování osobních údajů se souhlas nepožaduje. **dle Spisového řádu MOÚ

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ - DOTACE, GRANTY
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zpracování žádostí o dotace, granty
 monitoring dotací (průběžné a závěrečné zprávy)
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪splnění smlouvy, ▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty; ▪smluvní partneři
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence

 povinné (smluvní požadavek, zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné získání dotace.

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Jiný účel zpracování:

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

max. 10 let, počátek doby závisí na podmínkách projektů (např. v případě grantů dle zákona č. 130/2002 Sb. od poskytnutí podpory)**
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ splní
podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy personální a agendy platové (Oddělení personální a mzdové) a pro zajištění agendy organizace
systémového rozvoje vědy a výzkumu na všech zdravotnických a laboratorních pracovištích (Odbor pro vědu, výzkum a výuku)

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést
Právo nebýt předmětem automatizovaného
přenositelnost
námitku
rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování
X
 (pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a za
účelem splnění
smlouvy)

neprobíhá

právo odvolat souhlas
X



Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje.
**dle Spisového řádu MOÚ

7. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY FONDU KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH POTŘEB
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 přijímání žádostí o čerpání z fondu
 zpracování a vyřízení žádostí
 vedení agendy komise FKSP
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje

▪ splnění smlouvy ▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:






 povinné (smluvní požadavek, zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné čerpání finančních
prostředků z FKSP.

Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

od subjektu údajů
interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence;
veřejně přístupné rejstříky, seznamy, evidence;
interní informační systémy/aplikace

Doba uchování osobních údajů:

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Žádosti a podklady k žádostem - jedná se o účetní záznamy a doklady – 10 let od konce účetního období, kterého se týkají** Agenda Komise
FKSP – 5 let od vyřízení**
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ
splní podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
neprobíhá

Jiný účel zpracování:

Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy personální a agendy platové (Oddělení personální a mzdové).

Další informace:

Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování

právo na
přenositelnost





 (pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a za
účelem splnění
smlouvy)

právo vznést
námitku
X

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování

právo odvolat souhlas

Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

X



Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje.
**dle Spisového řádu MOÚ

8. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY HOTOVOSTNÍCH PLATEB A DARŮ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 přijímání a evidence darů
 provádění pokladních operací
 předávání důchodů pacientům
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪popisné

▪ splnění smlouvy ▪splnění právní povinnosti; ▪souhlas (pro potřeby přebírání důchodů pacientů)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů
 interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
 interní informační systémy/aplikace

 dobrovolné (předávání důchodů pacientům)
 povinné (smluvní požadavek, zákonný požadavek)
V případě neposkytnutí není možné přijetí daru, zpracování
pokladních dokladů.

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Účetní záznamy a účetní doklady – 10 let. Předávání důchodů – 2 roky (kniha na podatelně).
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno v případě, že MOÚ splní
podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Předávání osobních údajů do třetích zemí: neprobíhá
Jiný účel zpracování:
Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy zpracování účetnictví (Ekonomický odbor).

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést
přenositelnost
námitku
X
 (pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a za
účelem splnění
smlouvy nebo získané
na základě souhlasu)

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

právo odvolat
souhlas


(pouze pro údaje
získané na základě
souhlasu)

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR.

9. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY POHLEDÁVEK (VEDENÍ A SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK)
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zpracování měsíčního rozboru pohledávek
 zajišťuje vymáhání pohledávek po splatnosti – upomínky
 předávání pohledávek k řešení
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní; ▪ elektronické kontaktní údaje

▪ splnění smlouvy; ▪splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 interní informační systémy/aplikace

Informace nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

3 roky od uzavření spisu
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude učiněno
v případě, že MOÚ splní podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového
úřadu.
neprobíhá

Jiný účel zpracování:

Osobní údaje jsou využívány pro zajištění agendy zpracování účetnictví a agendy vyřízení pohledávek (Právní oddělení).
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování

právo na
přenositelnost





 (pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a za
účelem splnění
smlouvy)

právo vznést
námitku
X

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování

právo odvolat souhlas

Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

X



Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uplatnění daných čl. 15-21 GDPR, právo lze uplatnit v plném rozsahu popř. dle upřesnění popsaném v závorce či
v poznámce pod tabulkou
Pozn. Právo na výmaz je uplatnitelné dle podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo odvolat souhlas není možné uplatnit z toho důvodu, že pro tento druh zpracování osobních údajů
se souhlas nepožaduje.
**dle Spisového řádu MOÚ

