ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: ZAJIŠTĚNÍ AGENDY NÁKUPU A INVESTIC DO ICT VYBAVENÍ VČETNĚ OBMĚNY A VYŘAZENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění nákupu a evidence ICT včetně výpočetní techniky
(evidence ICT; distribuce výpočetní techniky koncovým uživatelům; prohlídky, opravy a servis výpočetní techniky; inventarizace; průběžná obměna)
 zajištění likvidace výpočetní techniky
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje;
▪jiné elektronické údaje
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪zaměstnanci MOÚ, ▪smluvní partneři

▪plnění smlouvy; splnění právní povinnosti; ▪oprávněný zájem

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:








 povinné (smluvní požadavek, plnění povinností
zaměstnance MOÚ)
V případě neposkytnutí není možné dodržení závazků ze
smluvního vztahu, povinností zaměstnance MOÚ.






od subjektu údajů,
účastníci zadávacích řízení,
interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence
smluvní partneři;
interní informační systémy/aplikace;
jiné (vizitky, Internet)

Doba uchování osobních údajů:

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

zajištění provozních činností MOÚ;
ochrana majetku a osob;
fyzická, IT, síťová bezpečnost;
účetní a daňové (zpracování údajů v rozsahu přesahujícím
rozsah nezbytný pro splnění právní povinnosti);

Evidence ICT (evidenční karty, převodky, likvidace) - 5 let. Účetní záznamy a účetní doklady (daňové doklady) – 10 let od konce zdaňovacího
období, ve kterém se plnění uskutečnilo ** Záznamy o prohlídkách, opravách a servisu výpočetní techniky – po dobu používání dané výpočetní
techniky. Objednávky – po dobu trvání smluvního vztahu založeného objednávkou, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků
z tohoto smluvního vztahu vzniklých.
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, agendy evidence majetku a jeho inventarizace (Ekonomický odbor),
agendy Likvidační komise (Odbor hospodářskotechnických služeb), agendy Škodní komise (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 pro
potřeby plnění smlouvy)

právo vznést námitku


(pouze pro údaje zpracované
pro účely oprávněných zájmů
správce)

Právo nebýt předmětem automatizovaného právo odvolat
rozhodování včetně profilování
souhlas
Automatizované rozhodování včetně profilování
x
neprobíhá

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatni 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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: ZAJIŠTĚNÍ AGENDY SPRÁVY SÍTĚ, INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MOÚ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění evidence aplikací (systémů) - evidenci programového vybavení a licencí
 zajištění provozu, rozvoje technologií počítačové sítě a komunikace v rámci počítačové sítě MOÚ
 zajištění bezpečnosti počítačové sítě a uchovávaných a přenášených dat
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje;
▪plnění smlouvy (vztahuje se na zajištění přístupu prostřednictvím wifi); ▪oprávněný zájem
▪jiné elektronické údaje
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪zaměstnanci MOÚ, ▪zpracovatelé OÚ, ▪smluvní partneři
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪zdravotní údaje, ▪biometrické údaje, ▪genetické údaje

dle nařízení GDPR čl. 9 odst. 2 f), h), j)*

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

▪zaměstnanci MOÚ, ▪zpracovatelé OÚ, ▪smluvní partneři

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů,
 smluvní partneři;
 interní informační systémy/aplikace

 povinné (smluvní požadavek, plnění povinností zaměstnance MOÚ)
V případě neposkytnutí není možné dodržení závazků ze smluvního
vztahu.



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




zajištění provozních činností (zajištění
provozuschopnosti MOÚ) pro plnění služeb MOÚ
fyzická, IT, síťová bezpečnost
ochrana majetku a osob

Zálohovaná data – po dobu jejich uložení na síťových discích a 2 měsíce po smazání. Nosiče dat (např. CD, DVD)- 5 let od vyřízení. Katalog
aplikací – 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
Osobní údaje jsou využity, v případě potřeby obnovy údajů ze zálohy, pro dotčené agendy MOÚ.
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 pro
potřeby plnění
smlouvy)

právo vznést námitku


(pouze pro obecné osobní
údaje zpracované pro účely
oprávněných zájmů správce
nebo na základě čl.9 odst. 2j)
GDPR)

Právo nebýt předmětem automatizovaného právo odvolat
rozhodování včetně profilování
souhlas
Automatizované rozhodování včetně profilování
x
neprobíhá

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit, 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. Právo vznést námitku lze uplatnit dle podmínek daných článkem 21 odst. 6) GDPR.
**dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB REGISTRAČNÍHO MÍSTA - KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:

poskytování služeb spojených s výkonem registračního místa poskytovatele certifikačních služeb v MOÚ
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, ▪smluvní partneři
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů

 povinné (smluvní požadavek, zákonný požadavek, plnění
povinností zaměstnance MOÚ)
V případě neposkytnutí není možné zajistit kvalifikovaný el. podpis.

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.

Po dobu poskytování služeb zaměstnanci MOÚ*
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 nejsou využívány pro jiný účel zpracování.

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 neprobíhá
X

(pouze pro údaje
zpracované
automatizovaně a pro
potřeby plnění
smlouvy)

právo odvolat
souhlas
X
viz pozn.

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit, 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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: ZAJIŠTĚNÍ AGENDY SPRÁVY INTERNÍCH APLIKACÍ, ŘÍZENÍ PŘÍSTUPŮ INTERNÍCH A EXTERNÍCH UŽIVATELŮ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, OCHRANA DAT
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 přidělování uživatelských jmen, hesel a přístupových práv jednotlivým uživatelům
 zajištění vstupního školení všech zaměstnanců
 zajištění podpory uživatelů, řešení jejich požadavků, správa uživatelských účtů aj.
 zajištění vzdáleného přístupu
 zajištění přístupu externích zaměstnanců
 zvládání bezpečnostních incidentů
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje;
▪jiné elektronické údaje
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪zaměstnanci MOÚ, ▪zpracovatelé OÚ, ▪smluvní partneři

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪splnění smlouvy (vztahuje se na smlouvy o vzdáleném přístupu, na požadavky
přístupu externích pracovníků v areálu MOÚ); ▪oprávněný zájem MOÚ

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:







 povinné (smluvní požadavek)
V případě neposkytnutí není možné zajištění závazků ze smluvního vztahu,
není možné zajištění povinností zaměstnance MOÚ.



od subjektu údajů,
interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence;
interní informační systémy/aplikace;
smluvní partneři;
jiný (vizitky)

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.



právo na
opravu



fyzická, IT, síťová bezpečnost

Záznamy o vstupním školení – po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Požadavky na zřízení přístupů (helpdesk) – 3 roky od vyřízení**.
Hlášení nežádoucích události – 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
Osobní údaje jsou využívány pro účely zajištění správy sítě, informačních systémů MOÚ.
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na omezení
právo na přenositelnost
právo vznést
zpracování
námitku




(pouze pro obecné osobní údaje
zpracované automatizovaně a pro
potřeby splnění
smlouvy)


(pouze pro obecné
osobní údaje
zpracované pro účely
oprávněných zájmů
správce)

Právo nebýt předmětem automatizovaného právo odvolat
rozhodování včetně profilování
souhlas
Automatizované rozhodování včetně profilování
X
neprobíhá

Vysvětlivky: X – právo nelze uplatnit, 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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 zajištění fyzického přístupu (evidence předaných karet pro přístup do prostor MOÚ)
 evidence vstupů do serveroven
 uchování klíčů od chráněných místností
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní; ▪popisné; ▪elektronické kontaktní údaje
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪zaměstnanci MOÚ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪oprávněný zájem

Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů,
 interní informační systémy/aplikace;
 jiný (vizitky, identifikační karty zaměstnance)

 povinné (bez poskytnutí není možný vstup do chráněných prostor
MOÚ, plnění povinností zaměstnance MOÚ)

 fyzická, IT, síťová bezpečnost

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

právo na
přístup k OÚ



právo na
výmaz
viz pozn.



max. 5 let od vyřízení dokumentu**
neprobíhá
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.
Osobní údaje nejsou využívány pro jiný účel zpracování.

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na
právo vznést námitku
přenositelnost
X

(pouze pro obecné osobní údaje
zpracované pro účely
oprávněných zájmů správce)

Právo nebýt předmětem automatizovaného právo odvolat
rozhodování včetně profilování
souhlas
Automatizované rozhodování včetně profilování
X
neprobíhá

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

