ODBOR HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÝCH SLUŽEB
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY PLÁNOVÁNÍ, PŘÍPRAVY A REALIZACE INVESTIČNÍCH AKCÍ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:

příprava podkladů dle "záměrů rozvoje areálu MOÚ"

zajištění kontrolní činnosti stavenišť (dozor investora)

komunikační a konzultační činnost s orgány veřejné a státní správy

zajištění školení obsluhy technického vybavení
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; ▪ smluvní partneři
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:







 povinné (zákonný požadavek, smluvní požadavek, plnění
povinností zaměstnance MOÚ)
V případě neposkytnutí není možné zajištění kontrolní činnosti
stavenišť, zajištění školení, plnění povinností zaměstnance
MOÚ.

od subjektu údajů
jiné (vizitky, Internet)
interně přístupné rejstříky, seznamy, evidence;
interní informační systémy/aplikace;
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.

max. 15 let* Např. stavební deník – po dobu 10 let od udělení kolaudačního souhlasu nebo od dokončení stavby
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 jiné účely.

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
viz pozn.

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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY SLUŽEB A SPRÁVY BUDOV
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:

zajištění služeb dle objednávek (opravy, zeleň)

zajištění provozu skladu prádla

zajištění kontrol, revizí, opravy objektů a zařízení

zajištění školení a očkování dodavatelů působících v areálu MOÚ
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

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

▪splnění smlouvy; ▪splnění právní povinnosti; oprávněné zájmy správce

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:







 povinné (zákonný požadavek, smluvní požadavek,
zajištění plnění povinností zaměstnance MOÚ)
V případě neposkytnutí není možné dodržení povinností
vyplývající ze smluvního vztahu, plnění povinností
zaměstnavatele a zaměstnance MOÚ.

 ochrana majetku a osob

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

Doba uchování osobních údajů:

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Dokumenty týkající se správy, ochrany a údržby majetku včetně požární ochrany- 5 let. Dokumenty o školení BOZP – 5 let.
Hygienická školení a opatření – 10 let **
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 (Ekonomický odbor).

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


(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
správce)

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

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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY, INVESTIČNÍ VÝSTAVBU, MODERNIZACI,
REKONSTRUKCE AREÁLU MOÚ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:

evidence kontaktních osob v elektronickém tržišti

plánování a příprava veřejných zakázek malého rozsahu

vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu

zajištění posouzení a hodnocení nabídek

zajištění uveřejnění smlouvy (objednávky) v Registru smluv
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
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:






 povinné (zákonný požadavek, smluvní požadavek)
V případě neposkytnutí není možné dodržení zákonných požadavků,
povinností zaměstnance MOÚ příp. smluvních požadavků.

Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného
zájmu správce.

od subjektu údajů
veřejně přístupné rejstříky, evidence, seznamy
interní informační systémy/aplikace
účastníci zadávacích řízení

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

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**
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 účetnictví (Ekonomický odbor), zajištění agendy smluvních vztahů, koordinace přípravy
smluv, dohod MOÚ (Právní oddělení) popř. související agendy.
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
Automatizované rozhodování včetně profilování neprobíhá

právo odvolat
souhlas
X
viz pozn.

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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ENERGIÍ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:

zajištění kontrol, revizí (elektrorevize; revize hromosvodů)

školení zaměstnanců v oblasti zajištění energií (způsobilost v elektrotechnice, plynová zařízení, topení, medicinální plyny)
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪popisné;

▪splnění právní povinnosti; oprávněné zájmy správce

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:






 povinné (zákonný požadavek, smluvní požadavek)
V případě neposkytnutí není možné dodržení povinností zaměstnavatele a
zaměstnance z pracovněprávního vztahu, není možné dodržení povinností
ze smluvního vztahu.

 ochrana majetku a osob

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

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

Plány revizí a kontrol – 5 let od vyřízení, Protokoly výsledků kontrol a prověrek – 5 let od vyřízení, Školení zaměstnanců v oblasti
zajištění energií – 5 let po ukončení pracovněprávního vztahu**
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 personální – pracovněprávní vztahy a komplexní zpracování personálních dat
zaměstnanců MOÚ (Oddělení personální a mzdové), agendy zpracování účetnictví (Ekonomický odbor).
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:

právo na
přístup k OÚ

právo na
výmaz

právo na opravu

právo na omezení
zpracování

právo na
přenositelnost



viz pozn.





X



právo vznést
námitku

právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování



Automatizované rozhodování včetně profilování neprobíhá

(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
správce)

právo
odvolat
souhlas
X
viz pozn.

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 na 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 BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A POŽÁRNÍ OCHRANY
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:

zajištění organizace a stanovených podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu

zajištění kontrol dodržování bezpečnostních předpisů

zajištění vstupních, periodických školení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu

řešení pracovních úrazů
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
▪identifikační a adresní; ▪popisné;

▪ splnění právní povinnosti; ▪ splnění smlouvy; oprávněné zájmy správce

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty (SÚIP); ▪ smluvní partner
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪údaje o zdravotním stavu;

▪článek 9 odst. 2 GDPR: b)*

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty (SÚIP); ▪ smluvní partner
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:






 povinné (zákonný požadavek, smluvní požadavek)
V případě neposkytnutí není možné dodržení povinností zaměstnavatele a
zaměstnance z pracovněprávního vztahu, není možné dodržení povinností ze
smluvního vztahu.

 ochrana majetku a osob

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

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

právo na
přístup k OÚ



max. 10 let (pracovní úrazy, komplexní prověrka bezpečnosti práce), kromě následujících: 5 let ( protokoly výsledků kontrol dodržování
bezpečnostních předpisů, zajištění vstupních, periodických školení BOZP,PO)
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 personální – pracovněprávní vztahy a komplexní zpracování personálních dat
zaměstnanců MOÚ, agendu platovou (Oddělení personální a mzdové).

právo na
výmaz
viz pozn.



právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





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


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


(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
správce)

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; * Článek 9 odst. 2 GDPR: b) plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v
oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany,

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY LIKVIDAČNÍ KOMISE
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:

zajištění jmenování členů komise

zajištění evidence Protokolů o vyřazení majetku

předkládání doporučení o způsobu naložení s nepotřebným majetkem řediteli MOÚ

zajištění realizace rozhodnutí ředitele MOÚ o dalším nakládání s nepotřebným majetkem
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪popisné;

▪ splnění právní povinnosti; ▪ oprávněné zájmy MOÚ

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 (v případě neposkytnutí není možné dodržení
povinností zaměstnance z pracovněprávního vztahu,
které souvisejí se zákonnými povinnostmi MOÚ ).

 ochrana majetku a osob;
 účetní a daňové účely (týká se zpracování údajů
v rozsahu přesahujícím rozsah nezbytný pro splnění
vyplývajících právních povinností)

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



5 let ode dne konečného naložení s majetkem **
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 evidence majetku, zajištění nabídky a prodeje nepotřebného majetku
(Ekonomický odbor).
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na omezení
právo na
právo vznést
zpracování
přenositelnost
námitku


X
(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY EVIDENCE KLÍČŮ OD MÍSTNOSTÍ A ČINNOSTI VRÁTNICE
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:

objednávání, uložení, evidence a výdej klíčů;

řízení služeb vrátnice a externí ostrahy
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní; ▪popisné;

▪ splnění smlouvy; ▪ oprávněné zájmy MOÚ

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ smluvní partner
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 (v případě neposkytnutí není možné dodržení povinností
zaměstnance z pracovněprávního vztahu, není možné splnění
smluvních požadavků).

 zajištění provozních činností pro plnění služeb MOÚ;
 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.



Proškolení zaměstnanců ostrahy – 5 let**. Evidence klíčů – 5 let**
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 jiné účely zpracování osobních údajů.

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





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


(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

(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
správce)

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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
▪ zajištění provozu, oprav, kontrol a servisu ZP
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 partner
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:







 povinné (v případě neposkytnutí není možné splnění
smluvních požadavků a pracovních povinností
zaměstnance).

Osobní údaje nejsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu
správce.

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



max. 5 let po vyřazení ZP z provozu. S výjimkou: protokoly o opravách a revizích, o instruktážích ZP – po dobu užívání ZP a 1 rok po vyřazení
z provozu dle zákona č. 268/2014 Sb. **
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 jiné účely zpracování osobních údajů.

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)

právo odvolat souhlas
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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY SPRÁVY VOZOVÉHO PARKU A PROVOZU SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ: ▪ objednávání motorových vozidel za účelem služebních cest zaměstnanců MOÚ
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪identifikační a adresní;

▪ splnění smlouvy

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

 od subjektu údajů

 povinné (v případě neposkytnutí není možné zajištění
objednávky vozidla pro služební cestu).

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.

5 let**
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 využívány pro účely zajištění agendy služebních cest zaměstnanců MOÚ (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)

právo odvolat souhlas
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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY STRAVOVÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH NOREM
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 objednávání a výdej pokrmů zaměstnanců
 objednávání stravy pacientů
 výdej, rozvoz stravy pacientů
 zajištění vyúčtování plateb zaměstnanců za stravování
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪identifikační a adresní

▪ splnění smlouvy; ▪ splnění právní povinnosti

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ; ▪ další oprávněné subjekty
KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

▪údaje o zdravotním stavu (týká se zaměstnanců Stravovacího provozu)

▪článek 9 odst. 2 GDPR: b); h)*

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

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

 povinné (zákonný požadavek, v případě neposkytnutí není možné
dodržení hygienických požadavků na stravovací zařízení, povinností
zaměstnavatele z pracovněprávního vztahu).

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.

Zajištění vyúčtování plateb zaměstnanců ze stravování (podklady pro srážky z platu) – 5 let. Objednávky a výdeje zaměstnancům a cizím
strávníkům – 2 roky. Zdravotní průkazy – 5 let od skončení pracovněprávního vztahu **
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 využívány pro účely zajištění agendy Fondu kulturních a sociálních potřeb (Ekonomický odbor), agendy platové (Oddělení
personální a mzdové).

právo na
opravu

právo na omezení
zpracování





Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na přenositelnost
právo vznést
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; * Článek 9 odst. 2 GDPR: b) plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti
pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, h) zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti
zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu
nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY ŘÍZENÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB A PODATELNY
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
 evidence příchozí a odchozí korespondence z MOÚ;
 zajištění převzetí a předání důchodů pacientů
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní; elektronické kontaktní

▪ splnění právní povinnosti; ▪ oprávněné zájmy MOÚ; souhlas (týká se předávání důchodů pacientům)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:

 od subjektu údajů
 interní informační systémy/aplikace

 povinné (zákonný požadavek, v případě neposkytnutí
není možné doručení korespondence).

 zajištění provozních činností pro plnění služeb MOÚ;
 předcházení podvodům

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:
Předávání osobních údajů do třetích zemí:

2 roky **
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 využívány pro účely zajištění agendy hotovostních plateb (Ekonomický odbor).
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


(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
správce)

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování

právo odvolat souhlas

Automatizované rozhodování včetně profilování

neprobíhá
(pouze pro údaje zpracované
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.
**dle Spisového řádu MOÚ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY KAMEROVÉHO SYSTÉMU
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
▪ vedení záznamů pro zajištění bezpečnosti a ochrany areálu
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
▪ popisné (videozáznam a z něj vyplývající vzhled, přibližný věk, výška)

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: ▪ nezbytné pro účely oprávněných zájmů MOÚ
dle čl. 6 odst. 1 písm. f)

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

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
Osobní údaje nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

 kamerový systém
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



Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
 ochrana majetku a osob, prevence vandalismu;
 ochrana života a zdraví

záznamy jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 7 kalendářních dní, poté jsou přehrány novým záznamem. Po delší dobu je
uchováván pouze záznam řešeného bezpečnostního incidentu či mimořádné události, a to po dobu nezbytně nutnou (např. pro potřeby
orgánů činných v trestním řízení apod.)
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 řešení mimořádných událostí a bezpečnostních incidentů.
Uplatnitelná práva subjektu údajů vůči MOÚ:
právo na omezení
právo na
právo vznést
zpracování
přenositelnost
námitku
X


(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
správce)

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

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
ZAJIŠTĚNÍ AGENDY PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ A BEZPEČNOSTI AREÁLU
KONKRETIZACE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
▪ zajištění fyzické bezpečnosti - prostory, kanceláře
KATEGORIE OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ TITUL (DŮVOD) ZPRACOVÁNÍ OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪identifikační a adresní; elektronické kontaktní údaje

▪ oprávněné zájmy MOÚ

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: ▪ zaměstnanci MOÚ
Zdroje získání osobních údajů:

Poskytnutí OÚ od subjektu údajů je:
Osobní údaje nejsou získávány přímo od subjektu údajů.

 interní informační systémy/aplikace

Doba uchování osobních údajů:
Další informace:

Upřesnění oprávněných zájmů MOÚ:
 zajištění provozních činností (zajištění provozuschopnosti MOÚ)
pro plnění služeb MOÚ;
 ochrana majetku a osob

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Telefonní seznamy zaměstnanců, členů Krizového štábu MOÚ, spoje – 5 let. Havarijní plány – 10 let od ukončení platnosti**
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.
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

Právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování včetně profilování

právo odvolat souhlas



Automatizované rozhodování včetně profilování
neprobíhá

X

(pouze pro údaje
zpracované z důvodu
oprávněného zájmu
správce)

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

