
Pořadové číslo katalogového listu  1.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích,  62/2003 Sb. 

Zákon o volbách do Evropského parlamentu,  30/2000 Sb. Zákon o volbách 

do zastupitelstev krajů,  275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky,  

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,   491/2001 

Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.                                     

Kategorie osobních údajů
základní údaje o dotčené osobě, údaje o snadněji zranitelných osobách - 

omezení ve volebním právu

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- datum narození

- bydliště

- podpis

- zaměstnání

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů
- voliči

- kandidáti

Riziko újmy pro osoby běžné údaje

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů,

ISZR, ISEO

zmocněnci

Kategorie příjemců 
okrskové volební komise, orgány veřejné moci, držitel poštovní licence, 

doručovatelé hlasovacích lístků, 

Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu

Druh zpracování shromažďování třídění, archivace

Zpracování lze provést neboť je nezbytné pro plnění úkolu, kterým je obec pověřena, 

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne

ano - na základě právního předpisu (voličské seznamy), ne - seznamy 

kandidátů do OZ, 

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů na lokálním PC, pořadače

program/aplikace VOLBY -IS Triada

správce aplikace Pracovníci IT, Firma Triada

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - VOLBY
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Pořadové číslo katalogového listu  2.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Mgr. Ludmila Breuová

zákonné důvody

# základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

 - údaje pro podání žádosti na pronájem bytu, uzavření nájemní smlouvy, 

přechod nájmu bytu, výměny bytu, výpověď z nájmu bytu, prodej bytu. 

- vymáhání dlužného nájemného a plnění spojených s užíváním bytu. dle: 

zásad k nájmu bytů v domech v majetku obce včetně domu s 

pečovatelskou službou  

- zásady postupu při prodeji jednotek (bytů a nebytových prostor v bytových 

domech v majetku obce), 

Kategorie osobních údajů

- základní údaje o dotčené osobě

- další nezbytné údaje, 

- citlivé údaje 

- údaje o snadno zranitelných osobách  

- snadno zneužitelné údaje o majetku,  

Konkretizace osobních údajů

jméno a příjmení, stav, bydliště, datum narození, podpis, zdravotní stav, 

údaj o příjmech, potvrzení o studiu,  závazky, svěření dětí do péče, 

rozsudek o rozvodu, úmrtní list, čestné prohlášení, číslo účtu, rodné číslo, 

číslo OP, telefonní číslo

Souhlas subjektu údajů   ano/ne
ano  - při podání jakékoliv žádosti 

ne - zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy, podání žaloby  

Kategorie subjektu údajů
fyzické osoby, které žádají o obecní byt, v obecním bytě bydlí nebo v 

obecním bytě bydleli 

Riziko újmy pro osoby běžné

Zdroje osobních údajů

subjekt údajů, zákonní zástupci subjektu údajů, opatrovník, zdravotnická 

zařízení, pozůstalí, informační systémy (např. justice, evidence obyvatel, 

katastr nemovitostí.)

Kategorie příjemců 

fyzická osoba a členové její rodiny, 

rada obce, zastupitelstvo obce, 

kontrolní výbor, 

Doba uchování v souladu se spisovým a skartačním plánem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, likvidace

Zpracování lze provést neboť

- je nezbytné pro uzavření smluv, určení, výkon nebo obhajobu právních 

nároků, 

- dotčená osoba s tím výslovně souhlasila

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované - manuální i elektronické

uložení údajů PC, kartotéka

program/aplikace MS WORD, MS EXEL, 

správce aplikace správci IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice -  BYTOVÁ AGENDA
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Pořadové číslo katalogového listu  3.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Zák. 500/2004  Sb., správní řád, zák. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, zák. 361/2000 SB., o silničním provozu, zák. 156/2013 Sb., 

katastrální zákon, 183/2006 Sb., stavební zákon, zák. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), zák. 133/2000 o evidenci obyvatel

Kategorie osobních údajů základní údaje

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- bydliště (doručovací adresa)

- čísla dokladů

- e-mail

- telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů veřejnost

Riziko újmy pro osoby nízké 

Zdroje osobních údajů
- subjekt údajů

- ISZR

Kategorie příjemců 
- subjekty údajů, 

- žadatel (v případě údajů z KN)

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování

shromažďování

ukládání na nosiče informací

uchovávání

likvidace

Zpracování lze provést neboť  je nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace

Způsob zpracování  kombinované zpracování

uložení údajů 
- na papírovém nosiči

- na PC

program/aplikace Czechpoint, správce Ministerstvo vnitra ČR

správce aplikace Ministrstvo vnitra

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - CZECHPOINT
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Pořadové číslo katalogového listu  4.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

přidělování a zpracování čísel popisných/ evidenčních dle § 31, §31 zák č. 

128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení), zák. č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech,  zá. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zák. č.500/2004 Sb. 

správní řád, všechny v platném znění

Kategorie osobních údajů základní údaje, zejména adresní a identifikační

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení 

- trvalé bydliště 

- doručovací adresa 

- podpis

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů
žadatelé nově vzniklé budovy nebo stavební úřad (výzva k přidělení čísla) 

ve správním území obce

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů
- přímo od subjektu údajů/ zákonní zástupci 

- spis stavebního úřadu (výzva k přidělení čísla)

Kategorie příjemců 

žadatel o číslo popisné nebo evidenční, stavební úřad, RUIÁN, odbor 

správní (evidence obyvatel pro přihlášení osob k trvalému pobytu), Česká 

pošta (doručování)

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
zpracování, evidence, shromažďováni, ukládání do spisu, uchovávání, 

ukládání na nosiče informací

Zpracování lze provést neboť - je to nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované, manuální i elektronické

uložení údajů 
na papírovém nosiči (spis), seznamy čísel poppisný a čísel evidenčních ve 

správním území obce Velhartice, na lokálním PC,

program/aplikace MS Word,

správce aplikace správce IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL BUDOV - POPISNÝCH A EVIDENČNÍCH 
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Pořadové číslo katalogového listu  5.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

# základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů

- základní údaje o dotčené osobě 

- adresní a identifikační, popisné údaje  a údaje o jiných osobách 

uvedených ve správním řízení 

- další nezbytné dílčí údaje - zaplacení správního poplatku, 

- údaje o snadněji zranitelných osobách - děti, nesvéprávní, velmi staří 

občané

Konkretizace osobních údajů

jméno/příjmení, datum narození,pohlaví, místo a okres/stát narození, rodné 

číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého 

pobytu (TP),datum zrušení TP a datum ukočení TP, datum nabytí právní 

moci u rozhodnutí soudu, zákaz pobytu ( místo a doba trvání ), rodinný stav( 

datum a místo a okres/stát  uzavření manželství, partnerství), 

jméno/příjmení a rodné číslo manžela /partnera, jméno/příjmení a rodné 

číslo dítěte, jméno/příjmení a rodné číslo rodičů, údaje o osvojencích a 

osvojitelech dle zákona o EO, záznam o poskytnutí údajů z ISEO, datum, 

místo a okres/stát úmrtí ,  číslo OP/CD/ŘP, podpis, e-mailová adresa, tel. 

číslo 

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů

občan ČR, popř. zákonný zástupce/zplnomocněný zástupce,  který hlásí 

změnu TP, ukončuje TP, žádá o výpis z ISEO, žádá o potvrzení pro 

uplatnění práva v cizině, účastníci, svědci a zákonní zástupci ve správním 

řízení o zrušení TP, vlastníci objektů 

Riziko újmy pro osoby - běžné

Zdroje osobních údajů

- přímo od subjektu údajů, 

- zákonní zástupci subjektu údajů/zplnomocnění zástupci, opatrovník, 

pěstoun, 

- informační systémy ( AISEO, ROB, Portál veřejné správy - prostřednictvím 

datových schránek - změny )

Kategorie příjemců 

- subjekt osobních údajů, 

- zákonný zástupce občana a zplnomocnění zástupci, kteří žádají  potvrzení 

pro uplatnění práva v cizině dle zákona o obcích, 

- zákonní zástupci a zplnomocnění zástupci ve správním řízení o zrušení 

trvalého pobytu

- vlastníci objektů, 

- orgány státu, 

- orgány samosprávných územních celků pro jejich úřední potřebu 

Doba uchování v souladu se spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování

shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, likvidace, 

ověřování správnosti údajů  v ISEO a opravy nesprávných údajů, vyřizování 

reklamací

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - EVIDENCE OBYVATEL
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Zpracování lze provést neboť

- dotčená osoba s tím souhlasila ( na základě žádosti) , 

- je nezbytné pro plnění  právní povinnosti obce, 

- je nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné 

moci, kterým je obec pověřena                                                                  

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů na papírovém nosiči, na lokálních PC

program/aplikace AISEO, ROB, MS Word, MS Excel, Czech Point 

správce aplikace správce IT, firma Triada
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Pořadové číslo katalogového listu  6.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

zákonné důvody

# základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

evidence a pronájmy hrobových míst, řízení o změnách, v souladu se zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní 

zřízení, zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Kategorie osobních údajů
- základní údaje

- další nezbytné dílčí údaje

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- bydliště

- podpis

- e-mailová adresa

- telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ano

Kategorie subjektu údajů široká veřejnost

Riziko újmy pro osoby nízké (základní údaje a další nezbytné dílčí údaje)

Zdroje osobních údajů subjekt údajů

Kategorie příjemců subjekt údajů, kontrolní orgány

Doba uchování neomezeně

Druh zpracování
ukládání na nosiče informací

uchovávání

Zpracování lze provést neboť
- je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy

- je nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů na papírovém nosičii, na PC

program/aplikace Excel, Word,  Hřbitovy firmy Triada

správce aplikace procovníci IT, firma Triada

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - HŘBITOVY
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Pořadové číslo katalogového listu  7.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Martina Jonášová, Mgr. Ludmila Breuová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

# pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Zák. č. 257/2001Sb. knihovní zákon

Kategorie osobních údajů základní údaje o dotčené osobě

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- bydliště (doručovací adresa)

- datum narození

- e-mailová adresa

- telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ano

Kategorie subjektu údajů fyzické osoby

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů
- subjekt údajů, 

- zplnomocněný či zákonný zástupce subjektu údajů,

Kategorie příjemců - orgány státu (MK ČR, ČSÚ)

Doba uchování po dobu registrace a 2 roky poté

Druh zpracování

- shromažďování

- ukládání na nosič informací

- likvidace/skartace

Zpracování lze provést neboť - je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování -  kombinované

uložení údajů - na papírovém nosiči 

program/aplikace

správce aplikace

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - KNIHOVNA
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Pořadové číslo katalogového listu  8.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

Kategorie osobních údajů základní údaje o dotčené osobě

Konkretizace osobních údajů jméno, příjmení, bydliště, datum narození, RČ, tel., e-mail

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů členové komisí

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů subjekt údajů

Kategorie příjemců orgány veřejné moci pro výkon veřejné moci

Doba uchování v souladu se spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování uložení, jiné zpracování, skartace

Zpracování lze provést neboť je nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování manuální, elektronické

uložení údajů dokumenty

program/aplikace Word

správce aplikace správce IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - ČLENOVÉ KOMISÍ A VÝBORŮ
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Pořadové číslo katalogového listu  9.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Agenda matriky (státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí

fyzických osob) v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, vyhl. č. 207/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon o matrikách, zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, vše v platném znění. 

Kategorie osobních údajů

základní údaje, zejména adresní a identifikační, popisné údaje a údaje o 

jiných osobách vedené v Knize narození, Knize manželství a Knize úmrtí 

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- datum narození

- rodné číslo

- číslo OP

- čísla cestovních pasů

- podpis

- osobní stav

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů
fyzické osoby, které se narodily, uzavřely manželství nebo zemřely v 

obvodu matričního úřadu

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů

•  přímo od subjektu údajů

• zákonní zástupci subjektu údajů

• jiné (např. zdravotnická zařízení, pozůstalí)

•  IS Centrální evidence osob, vlastní matrika

Kategorie příjemců 

• fyzická osoba, které se matriční zápis týká, nebo členové její rodiny

(manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci a 

zplnomocnění zástupci, orgány státu nebo orgány samosprávných 

územních celků pro úřední potřebu

• fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv 

před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, 

• orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků pro jejich 

úřední potřebu

• statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční 

knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, likvidace, další 

způsoby zpracování (ověření)

Zpracování lze provést neboť je nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - MATRIKA
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Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované, manuální  i elektronické

uložení údajů 
• matriční knihy

• PC

program/aplikace

• IS Centrální evidence osob (ISEO)

• IS Triada (aplikace MATRIKA) 

• Czech POINT 

• MS Word

správce aplikace

• Ministerstvo vnitra (ISEO, CzechPOINT)

• firma Triada

•  správci IT
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Pořadové číslo katalogového listu  10.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Jan Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Zajištění provozu systému shromažďování, sběru, a likvidace tuhého 

domovního odpadu v souladu se zák. 185/2001 Sb. o odpadech

Kategorie osobních údajů

- základní údaje o dotčené osobě ,  

- další snadno zneužitelné údaje o majetku (nemovitosti určené k bydlení)

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- bydliště

- darum narození

- rodné číslo

- dotčená nemovitost

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů občané města

Riziko újmy pro osoby běžné

Zdroje osobních údajů
subjekt údajů, informační systémy (např. evidence obyvatel, katastr 

nemovitostí.)

Kategorie příjemců firma smluvně provádějící sběr a likvidaci odpadů (Rumpold a.s)

Doba uchování v souladu se spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, likvidace

Zpracování lze provést neboť
- je nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

- je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace

Způsob zpracování kombinované - manuální i elektronické

uložení údajů PC, kartotéka

program/aplikace MS WORD, MS EXEL, program ODPADY firmy Triada

správce aplikace správce IT, firma Triada

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice -  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
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Pořadové číslo katalogového listu  11.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Agenda ověřování listin a podpisů v souladu se zák. 21/2006 Sb. o 

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,  

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 91/2012 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, všechny v platném znění. 

Kategorie osobních údajů základní údaje, zejména adresní a identifikační 

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- darum a místo narození

- číslo dokladu

- podpis

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů fyzické osoby 

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů

-  přímo od subjektu údajů

- zákonní zástupci subjektu údajů

- jiné (např. zdravotnická zařízení, pozůstalí)

-  ISEO IESOC, vlastní matrika

Kategorie příjemců 

- zástupci, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků pro 

úřední potřebu

- fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv 

před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, 

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, likvidace, další 

způsoby zpracování (ověření)

Zpracování lze provést neboť je nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované, manuální  i elektronické

uložení údajů 
- ověřovací knihy

- databáze

program/aplikace

- IS Centrální evidence osob (ISEO)

- IS Triada (aplikace Vidimace a legalizace 

- Czech POINT 

- MS Word

správce aplikace

-  Ministerstvo vnitra (ISEO, CzechPOINT)

-  firma Triada

-  správci IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - VIDIMACE A LEGALIZACE
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Pořadové číslo katalogového listu  12.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

zákonné důvody

# základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Práce s peněžní hotovostí, vydávání příjmových a výdajových dokladů, 

vedení pokladní knihy

Kategorie osobních údajů základní údaje, zejména údaje

Konkretizace osobních údajů

- jméno /příjmení, 

- bydliště,

- rodné číslo

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů
poplatníci místních a správních poplatků, plateb za skužby, dodavatelé jimž 

je za služby placeno v hotovosti

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů přímo od subjektu údajů, zákonní zástupci subjektu údajů

Kategorie příjemců 

kontrolní orgány, výbory zastupitelstva, fyzická osoba, která prokáže, že je 

to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány 

územních samosprávných celků,

Doba uchování v souladu se spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování předání  k dalšímu zpracování v aplikaci účetnictví

Zpracování lze provést neboť

-  je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy

 - je nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

 - je nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo pro výkon  veřejné 

moci, kterým je obec pověřena

- je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů obce nebo jiné strany,nad 

kterými nepřevažuje zájem dotčené osoby na svém soukromí

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů pokladní knihy, PC

program/aplikace Pokladna firmy Triada

správce aplikace IT pracovníci, firma Triada

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice -  POKLADNA
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Pořadové číslo katalogového listu  13.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, zák. č. 150/2002 Sb., správní 

řád, zák.č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, zák. č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, v souladu se zákonem č. 256/2001 S., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů

- základní údaje 

- další nezbytné dílčí údaje

- údaje o snadněni zranitelných osobách ( děti, invalidní, lidé s průkazem 

ZTP + ZTP/P, důchodci )  

- snadno zneužitelné údaje o majetku ( bankovní účet, dluhy )

Konkretizace osobních údajů

jméno a příjmení,

bydliště, 

datum narození, 

rodné číslo, 

číslo OP, 

podpis, 

zdravotní stav

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ano

Kategorie subjektu údajů
fyzické a právnické osoby - poplatníci místních a správních poplatků a 

pokut

Riziko újmy pro osoby běžné

Zdroje osobních údajů

přímo od subjektu údajů, zákonní zástupci subjektu údajů, opatrovník, jiné - 

( zdravotnická zařízení, pozůstalí ), informační systémy - Registr obyvatel 

ISZR

Kategorie příjemců 

Krajský soud, Celní úřad, Banky, ČSSZ, Exekutorské úřady, 

Zaměstanavatelé dlužníků, Okresní soud, Ministrestvo pro místní rozvoj

Doba uchování v souladu se spisovýma skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiči informací, uchovávání, likvidace, další 

způsoby zpracování (ověření)

Zpracování lze provést neboť

- u základních dílčích údajů - je nezbytné pro plnění právních povinností 

obce,

- u citlivých údajů - je nezbytné pro plnění plnění povinností nebo výkon 

práv v oblasti pracovního práva

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované - údaje v PC i v kartotéce

uložení údajů kartotéka, PC

program/aplikace  ISZR, MS Word, MS Excel, IS firmy Triada 

správce aplikace Správce IT, firma Triada

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - MÍSTNÍ POPLATKY A EXEKUCE 
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Pořadové číslo katalogového listu  14.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Mgr. Ludmila Breuová, Magdalena Kupková

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Agenda :  nakládání s nemovitým majetkem města (evidence žádosti 

fyzické osoby o prodej, pronájem, odkup, věcná břemena...  projednávání a 

uzavření smlouvy, evidence smlouvy,  v případě nájemní  smlouvy kontrola 

jejího plnění)

§ 2079, § 2201, § 1257 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

§ 38 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích 

Kategorie osobních údajů
základní údaje, 

další nezbytné dílčí údaje 

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení,  

- bydliště, 

- datum narození, 

- rodné číslo, - podpis,  

- e-mailová adresa,  

- telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne  ne 

Kategorie subjektu údajů občané

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů
- subjekt údajů,                                                                                                              

- katastr nemovitostí

Kategorie příjemců 

obecní úřad, 

orgány obce, 

katastrální úřad, 

znalec, 

právník, 

geodet, 

Doba uchování v souladu se spisovým a skartačním plánem

Druh zpracování

shromažďování

ukládání na nosiče informací

uchovávání

Zpracování lze provést neboť
dotčená osoba s tím souhlasila (zpravidla písemně),

je to nezbytné pro uzavření nebo plnění  smlouvy

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne 

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů 
- na papírovém nosiči,                                                                                                   

- na lokálním disku 

program/aplikace Word, Excel

správce aplikace pracovnícii IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - PRODEJE A PRONÁJMY NEMOVITÉHO MAJETKU
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Pořadové číslo katalogového listu  15.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

zÁK.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 

úplném znění

Kategorie osobních údajů základní údaje o dotčené osobě

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- bydliště

- datum narození

- rodné číslo

- podpis

- e-mailová adresa

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ano

Kategorie subjektu údajů občané, představitelé občanských sdružení, a spolků

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů přímo od subjektů údajů

Kategorie příjemců komise, výbory, zastupitelé, radní 

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním plánem

Druh zpracování

- shromažďování

- ukládání do spisu a na nosič informací

- likvidace/skartace

Zpracování lze provést neboť je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování

- manuální 

- elektronické 

- kombinované

uložení údajů 

- na papírovém nosiči

- na lokálním PC

- na serveru

program/aplikace MS Word, 

správce aplikace správci IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - EVIDENCE PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ
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Pořadové číslo katalogového listu  16.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

# zákonné důvody  

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

# pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...) 

zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Agenda školství - zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, č. 563/2004 Sb., 

zákon o pepagogických pracovnících, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, vyhláška 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisí, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech  zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, všechny v platném znění

Kategorie osobních údajů základní údaje

Konkretizace osobních údajů
jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, e-mailová adresa, 

podpis 

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů

fyzické osoby - ředitel příspěvkové organizace zřizované obcí  ZŠ, MŠ, 

seznamy údajů o dětech s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové 

školy pro zápisy k povinné předškolní a školní docházce.

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů subjekt údajů, ISZR

Kategorie příjemců ředitel příspěvkové organizace zřizované obcí , rada obce

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče, uchovávání, likvidace, další způsoby 

zpracování

Zpracování lze provést neboť
je nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné 

moci, kterým je obec pověřena

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů na papírovém nosiči, na lokálním PC

program/aplikace ISZR, MS Word, Excel

správce aplikace správce IT, MVCR

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - ŠKOLSTVÍ
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Pořadové číslo katalogového listu  17.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Evidence smluv obsahuje v některých případech osobní údaje fyzických 

osob

Kategorie osobních údajů  základní údaje

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- bydliště

- datum narození

- podpis

- e-mailová adresa

- telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ano

Kategorie subjektu údajů občané

Riziko újmy pro osoby nízké 

Zdroje osobních údajů
- subjekt údajů

- veřejná část OR

Kategorie příjemců rada, zastupitelstvo, kontrolní orgány

Doba uchování neomezeně

Druh zpracování
ukládání na nosiče informací

uchovávání

Zpracování lze provést neboť  je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů 
- na papírovém nosiči

- na PC

program/aplikace Excel, Word

správce aplikace pracovnícii IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - EVIDENCE SMLUV
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Pořadové číslo katalogového listu  18.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Zák. 563/1991 o účetnictví v platném znění

Kategorie osobních údajů základní údaje

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- bydliště (doručovací adresa)

- e-mail

- telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne    ne

Kategorie subjektu údajů veřejnost

Riziko újmy pro osoby nízké 

Zdroje osobních údajů subjekt údajů

Kategorie příjemců auditor, rada obce, zastupitelstvo obce

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním plánem

Druh zpracování

shromažďování

ukládání na nosiče informací

uchovávání

likvidace

Zpracování lze provést neboť  je nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace

Způsob zpracování  kombinované zpracování

uložení údajů 
- na papírovém nosiči

- na PC

program/aplikace Účetnictví firmy Triada, MS Word, Excel

správce aplikace firma Triada, správci IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - ÚČETNICTVÍ

18.xlsx strana 1



Pořadové číslo katalogového listu  19.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Martina Jonášová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon 128/2000 o 

obcích (obecní zřízení), zák. 182/2006 insolvenční zákon, vše v platném 

znění

Kategorie osobních údajů základní údaje o dotčené osobě 

Konkretizace osobních údajů

jméno, 

příjmení, 

bydliště, 

rodné číslo

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů fyzická osoba, právnická osoba 

Riziko újmy pro osoby nízké a běžné

Zdroje osobních údajů subjekt údajů, jiné

Kategorie příjemců všichni občané

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování shromažďování, uchovávání, likdvidace

Zpracování lze provést neboť je nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů na papírovém nosiči, na lokálním PC, na serveru

program/aplikace DybaWeb

správce aplikace firma Šumavanet

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - ÚŘEDNÍ DESKA
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Pořadové číslo katalogového listu  20.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Mgr. Ludmila Breuová

zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Evidence smluv s fyzickýni osobami na dodávku vody a likvidaci splašků, 

evidence odběru a platby za službu, rozúčtování a kategorizace nákladů

Kategorie osobních údajů  základní údaje

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- bydliště (doručovací adresa)

- darum narození

- podpis

- e-mailová adresa

- telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ano

Kategorie subjektu údajů občané obce a majitelé nemovitostí ve správním území obce

Riziko újmy pro osoby nízké 

Zdroje osobních údajů subjekt údajů 

Kategorie příjemců rada, zastupitelstvo, kontrolní orgány

Doba uchování po dobu platnosti smlouvy či závazku občana a dva roky poté 

Druh zpracování

ukládání na nosiče informací

jiné zpracování

uchovávání

Zpracování lze provést neboť  je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů 
- na papírovém nosiči

- na PC

program/aplikace software Vodoměr, Word, Excel

správce aplikace pracovnícii IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - VODNÉ - STOČNÉ
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Pořadové číslo katalogového listu  21.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kategorie osobních údajů základní údaje

Konkretizace osobních údajů

- jméno/příjmení

- bydliště

- datum narození

- podpis

- e-mailová adresa

- telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů veřejnost

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů

- subjekt údajů

- zákonní zástupci subjektu údajů, opatrovník..

- jiné (např. jiné OVM,účastnící řízení, zdravotnická zařízení, pozůstalí...)

- ISZR, ISEO

Kategorie příjemců subjekt osobních údajů, kontrolní orgán

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování

shromažďování

ukládání na nosiče informací

uchovávání

Zpracování lze provést neboť je nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů 
- na papírovém nosiči

- na PC

program/aplikace Excel, Word

správce aplikace správci IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - DOTAZY DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.
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Pořadové číslo katalogového listu  22.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Jana Hosnedlová

# zákonné důvody

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...)

zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

zák. č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení) v platném znění

Kategorie osobních údajů Základní údaje o dotčené osobě

Konkretizace osobních údajů

Jméno

příjmení, 

bydliště, 

datum narození, (RČ) 

telefon, 

e-mail

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů

občané správního území obce,

vlastníci nemovitostí v katastru obce

fyzické osoby ve vztahu k obci

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů subjekt údajů, jiné

Kategorie příjemců osoby oprávněné nahlížet do zápisů

Doba uchování v souladu se spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování pořízení, uložení, jiné

Zpracování lze provést neboť je nezbytné pro plnění právní povinosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované, manuální, elektronické

uložení údajů PC, archiv

program/aplikace Word

správce aplikace spráce IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RO, ZO, KOMISÍ A VÝBORŮ
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Pořadové číslo katalogového listu  23.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Jana Hosnedlová

# zákonné důvody  

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

# pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...) 

zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

zák. Č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení),  vyhláška č. 54/2005 Sb., o 

náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech  

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění

Kategorie osobních údajů
- základní údaje

- citlivé a snadno zneužitelné údaje

Konkretizace osobních údajů

jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo účtu, zdravotní 

pojišťovna, údaje o pracovních neschopnosti vč. diagnózy, číslo účtu 

penzijního připojištění,  telefon, e-mailová adresa, podpis 

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů
fyzické osoby -zaměstnané v pracovním poměru, či na dohodu o provedení 

práce a dohodu o pracovní činnosti

Riziko újmy pro osoby střední

Zdroje osobních údajů subjekt údajů, ISZR

Kategorie příjemců ČSSZ, zdravotní pojišťovny, penzijní pojišťovny, ČSÚ, ISP

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče, uchovávání, likvidace, další způsoby 

zpracování

Zpracování lze provést neboť
- je to nezbytné pro  uzavření nebo plnění smlouvy, 

- je to nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů na papírovém nosiči, na lokálním PC

program/aplikace Program AVENSIO firma Alfa sofrware, MS Word, Excel

správce aplikace firma Alfa software, správce IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - MZDY A PERSONALISTIKA
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Pořadové číslo katalogového listu  24.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová, Mgr. Ludmila Breuová

# zákonné důvody  

# základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

# pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...) 

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Zajištění mailového komunikačního kanálu s občany v souladu se zák. Č. 

128/2000 o obcích (obecní zřízení),  zák. 127/2005 o elektronických 

komunikacích, vše v platném znění

Kategorie osobních údajů
- základní údaje

Konkretizace osobních údajů
- jméno, příjmení, 

- e-mailová adresa

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů veřejnost

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů subjekty údajů

Kategorie příjemců veřejnost

Doba uchování
- na zařízení poskytovatele do následjícího pracovního dne

- v technickém zařízení obce 2 roky

Druh zpracování ukládání na nosiče, uchovávání, likvidace

Zpracování lze provést neboť je to nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ano

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů na papírovém nosiči, na lokálním PC

program/aplikace Program Outlook, 

správce aplikace správce IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - ELEKTRONICKÁ POŠTA
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Pořadové číslo katalogového listu  25.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
starosta obce

# zákonné důvody  

základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

# pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...) 

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Zák. č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení),  zák. č. 240/2000 krizový zákon, 

zák. č. 241/2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

Kategorie osobních údajů - základní údaje

Konkretizace osobních údajů

 - jméno,  

- příjmení,  

- bydliště,  

- datum narození,  

- rodné číslo, 

- telefon, 

- e-mail,

- zdravotní stav

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů fyzické osoby zařazené do krizového štábu 

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů subjekt údajů, ISZR

Kategorie příjemců občané obce, krizové orgány ORP

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče, uchovávání, likvidace, další způsoby 

zpracování

Zpracování lze provést neboť
-  je to nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

- je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů osob

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování kombinované

uložení údajů na papírovém nosiči, na lokálním PC

program/aplikace Word, Excel

správce aplikace správce IT

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A CIVILNÍ OBRANA
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Pořadové číslo katalogového listu  26.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová, Mgr. Ludmila Breuová

# zákonné důvody  

# základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

# pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...) 

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

zák. Č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení),  zák. č. 499 o archivnictví a 

spisové službě, vyhl. č. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby 

Kategorie osobních údajů - základní údaje

Konkretizace osobních údajů

- jméno/ příjmení  

- bydliště,  

- e-mail, telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ne

Kategorie subjektu údajů veřejnost

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů subjekt údajů

Kategorie příjemců 
- subjekty údajů

- účastníci řízení

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče, uchovávání,  další způsoby zpracování

Zpracování lze provést neboť -  je to nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování - manuální

uložení údajů - na papírovém nosiči

program/aplikace

správce aplikace

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - SPISOVÁ SLUŽBA
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Pořadové číslo katalogového listu  27.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Lenka Dudová, Jana Voralová 

# zákonné důvody  

# základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

# pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...) 

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

zák. č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení),  zák. č. 108/2006 o sociálních 

službách, vyhl. č. 505/2006 Sb. k provedení zákona o sociálních službách, 

usnesení vlády ČR č. 245/2016 Národní strategie rozvoje sociálních služeb 

na období 2016-2025

Kategorie osobních údajů

- základní údaje

- citlivé údaje

- údaje o snaději zranitelných osobách (staří lidé)

- snadno zneužitelné údaje (příjmech, majetkových poměrech...)

Konkretizace osobních údajů

 - jméno/příjmení

- bydliště,  

- e-mail, telefon

- zdravotní stav

- údaje o příjmech, čísla účtů

- údaje o rodinných poměrech

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ano

Kategorie subjektu údajů
občané, jimž jsou poskytovány sociální služby ve správním území obce

Riziko újmy pro osoby běžné

Zdroje osobních údajů

- subjekt údajů,

- oštřující lékař,

- Státní správa soc. zabezpečení

Kategorie příjemců 
- následné sociální zařízení subjentu osobních údajů, 

- kontrolní orgány

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče, uchovávání,  další způsoby zpracování

Zpracování lze provést neboť dotčená osoba s tím souhlasila

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování manuální

uložení údajů na papírovém nosiči

program/aplikace

správce aplikace

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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Pořadové číslo katalogového listu  28.

Zaměstnanec/ci  vykonávající 

agendu
Magdalena Kupková, Jana Hosnedlová, Mgr. Ludmila Breuová

# zákonné důvody  

# základní agenda s klienty

monitorování nebo sběr zvláštních kategorií osobních údajů

# pracovně-právní agenda (osobní údaje zaměstnaců, osob na MD...) 

# zajištění informací nebo služeb poskytovaných obcí

Zajištění služeb občanům na základě objednávky

Kategorie osobních údajů - základní údaje

Konkretizace osobních údajů

- jméno/ příjmení  

- bydliště,  

- e-mail, telefon

Souhlas subjektu údajů   ano/ne ano

Kategorie subjektu údajů veřejnost

Riziko újmy pro osoby nízké

Zdroje osobních údajů subjekt údajů

Kategorie příjemců 

- subjekty údajů a zákonní zástupci

- ZŠ Velhartice a Hlavňovice

- řidič

Doba uchování v souladu se Spisovým a skartačním řádem

Druh zpracování
shromažďování, ukládání na nosiče, uchovávání,  další způsoby zpracování

Zpracování lze provést neboť -  je to nezbytné pro plnění právní povinnosti obce

Zpracování provádí pro obec externí 

zpracovatel  ano/ne
ne

Oznamovací povinnost ÚOOÚ - 

ano/ne
ne

Registrace ÚOOÚ, datum a číslo 

registrace
ne

Způsob zpracování - manuální

uložení údajů - na papírovém nosiči

program/aplikace

správce aplikace

Důvod zpracování

KATALOGOVÝ LIST AGENDY OÚ Velhartice - PŘEPRAVA ŽÁKŮ ŠKOLNÍM AUTOBUSEM
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