Ev. číslo

Účel zpracování (agenda)

Právní základ pro zpracování

Správce
osobních
údajů

Zpracovatel
osobních
údajů
(odlišný od
správce)

Kategorie zpracovávaných
osobních údajů

Kategorie dotčených subjektů údajů

Subjekt údajů je povinen
osobní údaje
Osobní údaje získány od subjektu údajů poskytnout/poskytnutí je
nebo jiný zdroj, ze kterého pocházejí
zákonným nebo
osobní údaje
smluvním
požadavkem/důsledky
neposkytnutí

Kategorie příjemců
osobních údajů

DOP_Z_1_2018

Agenda dopravního úřadu dle zákona čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a čl. 10 GDPR,
o silniční dopravě
zákon o silniční dopravě

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, údaj o spolehlivosti

účastníci správních řízení podle zákona o silniční
dopravě, fyzické osoby – podnikatelé v silniční
dopravě, odpovědní zástupci a řidiči taxislužby

od subjektu údajů a z informačních systémů
ano, zákonný požadavek,
veřejné správy (rejstřík podnikatelů v silniční
důsledky neposkytnutí dle
dopravě dle § 34b zákona o silniční dopravě, IS
zákona
dle § 34c zákona o silniční dopravě)

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu

DOP_Z_2_2018

Agenda drážního úřadu dle zákona o
drahách

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje, údaj o bezúhonnosti

účastníci správních řízení podle zákona o
drahách, subjekty podléhající státnímu dozoru
podle zákona o drahách

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (dle § 54a zákona o drahách)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu

DOP_Z_3_2018

ČR - přenesená
Agenda silničního správního úřadu dle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o působnost a
zákona o pozemních komunikacích
pozemních komunikacích
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, státní občanství,
adresní a kontaktní údaje

účastníci správních řízení podle zákona o
pozemních komunikacích

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (dle § 41a zákona o pozemních
komunikacích)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

DOP_Z_4_2018

Registr řidičů a agenda řidičských
oprávnění dle zákona o silničním
provozu

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e), čl. 9 odst. 2
písm. g) a čl. 10 GDPR, zákon o
silničním provozu, zákon o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k
řízení motorových vozidel

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje, údaj o bezúhonnosti

od subjektu údajů a z informačních systémů
řidiči, držitelé řidičských oprávnění, účastníci
veřejné správy (registr řidičů dle § 119 a násl.
správních řízení podle zákona o silničním provozu zákona o silničním provozu, centrální registr
řidičů dle § 122 zákona o silničním provozu)

DOP_Z_5_2018

Agenda autoškol a profesní
způsobilosti řidičů dle zákona o
získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových
vozidel

ČR - přenesená
čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o
působnost a
získávání a zdokonalování odborné
město
způsobilosti k řízení motorových vozidel
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje

držitelé průkazu profesní způsobilosti řidičů,
účastníci správních řízení podle zákona o
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k
řízení motorových vozidel

DOP_Z_6_2018

Registr silničních vozidel dle zákona č.
56/2001 Sb., včetně agendy poplatků
na podporu sběru, zpravování, využití
a odstranění vybraných autovraků dle
zákona o odpadech

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

vlastníci a provozovatelé silničních vozidel,
účastníci správních řízení podle zákona č. 56/2001 od subjektu údajů a z informačních systémů
Sb., žadatelé o registraci použitého vozidla – plátci veřejné správy (registr silničních vozidel dle § 4
poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a
a IS dle § 4a zákona č. 56/2001 Sb.)
odstranění vybraných autovraků

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, číslo řidičského průkazu,
fotografie řidiče

DOP_Z_7_2018

DOP_Z_8_2018

Projednávání přestupků v působnosti
odboru dopravně-správního MěÚ

Agenda paměťových karet v silniční
dopravě dle přímo použitelných
předpisů EU a zákona o silničním
provozu

čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 10 GDPR,
zákon o drahách

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích¨...,
ve znění pozdějších předpisů, zákon o
odpadech

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, správní řád, zvláštní zákony
upravující příslušnost k projednávání
skutkových podstat přestupků

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o
silničním provozu, zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích¨..., ve znění
pozdějších předpisů, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
165/2014, o tachografech v silniční
dopravě...

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

od subjektu údajů a z informačních systémů
ano, zákonný požadavek,
veřejné správy (centrální registr řidičů dle § 122 důsledky neposkytnutí dle
zákona o silničním provozu)
zákona

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu
příslušné orgány veřejné moci,
orgány a organizace dle
zvláštních právních předpisů,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu
příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu
příslušné orgány veřejné moci a
fyzické a právnické osoby, které
prokážou právní zájem – dle § 5
zákona č. 56/2001 Sb., účastníci
daných správních řízení, osoby
oprávněné k nahlížení do
daného správního spisu

fyzické osoby - účastníci přestupkového řízení,
fyzické osoby vystupující v řízení podle zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

od subjektu údajů, od oznamovatelů přestupků
(nejčastěji Policie ČR a obecní policie) a z
informačních systémů veřejné správy (IS
ano, zákonný požadavek,
základní registr obyvatel, IS evidence obyvatel,
důsledky neposkytnutí dle
IS cizinců (zdroje údajů dle § 109 zákona o
zákona
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), IS
dle zvláštních zákonů upravujících příslušnost k
projednávání přestupků )

nadřízené správní
orgány,účastníci daných
správních řízení, osoby
oprávněné k nahlížení do
daného správního spisu

řidiči silničních motorových vozidel vybavených
záznamovým zařízením podle přímo použitelného
předpisu EU, případně žadatelé o vydání
řidičského průkazu pro řízení vozidel silniční
dopravy stanoveného přímo použitelným
předpisem EU, účastníci správních řízení o vydání
paměťové karty řidiče podle zákona o silničním
provozu, držitelé paměťové karty podniku a
paměťové karty dílny

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (centrální registr řidičů (§ 110a
odst. 5 a § 122 zákona o silničním provozu),
včetně centrální evidence paměťových karet
ano, zákonný požadavek,
řidiče, registr řidičů (§ 119 odst. 1 zákona o
důsledky neposkytnutí dle
silničním provozu), včetně evidence vydaných,
zákona
odcizených, ztracených nebo vadných
paměťových karet řidiče, centrální seznam
paměťových karet podniku a paměťových karet
dílny a IS dle § 4a zákona č. 56/2001 Sb.)

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - smluvní partneři města, příjemci
nebo plátci v rámci finančních operací města

od subjektu údajů

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

orgány oprávněné výkonem
dozoru a kontroly, případně
subjekty provádějící
přezkoumání hospodaření dle
zákona

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - účastníci účetních případů

od subjektu údajů a od jiných účastníků
účetních případů

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

subjekty provádějící
přezkoumání hospodaření dle
zákona, orgány finanční správy,
osoby, kterým je předáván
vystavený účetní doklad

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

ano, zákonný, případně
osoby, které jednají za kontrolované subjekty,
smluvní požadavek, důsledky
osoby, jejichž údaje jsou uvedeny v dokumentech, od subjektu údajů a od kontrolovaných subjektů
pouze orgány města
neposkytnutí dle zákona,
které souvisí s předmětem kontroly
případně smlouvy

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje

zaměstnanci města, členové zastupitelstva města

od subjektu údajů

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození

zaměstnanci města, členové zastupitelstva města

od subjektu údajů

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - smluvní partneři města, případně
žadatelé o uzavření smlouvy o úvěru, fyzické
osoby – ručitelé z uzavřených smluv o úvěru

od subjektu údajů a od žadatelů o úvěr

ano, smluvní požadavek,
subjekty provádějící
důsledkem neposkytnutí je
přezkoumání hospodaření
neuzavření smluvního vztahu města dle zákona

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - smluvní partneři města, případně
žadatelé o uzavření smlouvy

od subjektu údajů

ano, smluvní požadavek,
subjekty provádějící
důsledkem neposkytnutí je
přezkoumání hospodaření
neuzavření smluvního vztahu města dle zákona

identifikační údaje, IČO, emailový kontakt

fyzické osoby - žadatelé o časovou rezervaci pro
jednání na oddělení správy místních poplatků
odboru ekonomického MěÚ

od sibjektu údajů

ne, důsledkem je jednání bez
nejsou
časové přednosti

rok narození, kód zaměstnání,
doba zaměstnání u
zaměstnvatele

zaměstnanci města a zaměstnanci příspěvkových z evidencí o zaměstnancích, od příspěvkových
organizací zřízených městem
organizací města

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje, číslo bankovního účtu

poplatnící a plátci místních poplatků, zúčastněné
osoby dle daňového řádu

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby, které jednají za kontrolované
subjekty, fyzické osoby, jejichž údaje jsou uvedeny
ano, zákonný požadavek,
v dokumentech, případně informačních
od subjektu údajů a od kontrolovaných subjektů důsledky neposkytnutí dle
systémech, které souvisí s předmětem interního
zákona
auditu nebo veřejnosprávní kontroly

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

členové výboru, fyzické osoby, které jednají za
kontrolované subjekty, fyzické osoby, jejichž údaje
od subjektu údajů a od kontrolovaných subjektů
jsou uvedeny v dokumentech, které souvisí s
předmětem kontroly

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, zákon o
rozpočtových pravidlech územních
město
rozpočtů, zákon o finanční kontrole
Otrokovice

EKO_S_1_2018

Schvalování a realizace finančních
operací města

EKO_S_2_2018

Vedení účetnictví města

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
účetnictví

EKO_S_3_2018

Kontrolní agenda finančního výboru
Zastupitelstva města

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, zákon o
obcích (obecní zřízení)

EKO_S_4_2018

Agenda cestovních náhrad
vyplácených zaměstnancům města a
členům orgánů města

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, zákoník město
práce, zákona o obcích (obecní zřízení) Otrokovice

EKO_S_5_2018

Agenda Fondu zaměstnavatele

EKO_S_6_2018

Agenda Fondu rozvoje bydlení

EKO_S_7_2018

Darovací smlouvy na finanční dar v
souvislosti s narozením dítěte

EKO_S_8_2019

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování
Objednávkový systém k jednání o
nezbytné pro splnění úkolu prováděného
město
rezervaci prodejních míst pro městské ve veřejném zájmu nebo při výkonu
Otrokovice
pouti
veřejné moci - veřejná správa jako služba
veřejnosti § 4 odst. 1 správního řádu)

EKO_Z_1_2018

Poskytování údajů o zaměstnancích
do státního Informačního systému o
platech

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákoník
práce, nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

EKO_Z_2_2018

Správa místních poplatků,
zavedených obecně závaznou
vyhláškou města, v souladu se
zákonem o místních poplatcích a
daňovým řádem

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o město
místních pooplatcích, daňový řád
Otrokovice

INA_S_1_2018

Plnění úkolů útvaru interního auditu a
čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon kontrolní činnost dle zákona o finanční
kontrolní řád
kontrole a kontrolního řádu

INA_S_2_2018

Kontrolní agenda kontrolního výboru
Zastupitelstva města

KRŘ_S_1_2018

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, zákon o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zákona o obcích (obecní
zřízení)
čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, zákon o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zákona o obcích (obecní
zřízení)
čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, zákon o
obcích (obecní zřízení), občanský
zákoník

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, zákon o
obcích (obecní zřízení)

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), čl. 9 odst. 2
Agenda bezpečnosti a ochrany zdraví
písm. b) a h) GDPR, zákoník práce,
při práci, včetně zajišťování
zákon o specifických zdravotních
pracovnělékařských prohlídek
službách, zákon o ochraně veřejného
zaměstnanců města
zdraví

ČR - přenesená
působnost
(Ministerstvo
financí)

město
Otrokovice

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, údaj o zdravotní
způsobilosti k práci, údaje o
pracovním úrazu

zaměstnanci města

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona
ano, zákonný, případně
smluvní požadavek, důsledky
neposkytnutí dle zákona,
případně smlouvy

ne, údaje neposkytuje přímo
subjekt údajů

od subjektu údajů a z informačních systémů
ano, zákonný požadavek,
veřejné správy (IS základní registr obyvatel, IS
důsledky neposkytnutí dle
evidence obyvatel, IS cizinců (zdroje údajů dle §
zákona
16 zákona o místních poplatcích)

orgány veřejné moci a kontrolní
orgány dle zvláštních zákonů
subjekty provádějící
přezkoumání hospodaření
města dle zákona

správce IS o platech
(Ministerstvo financí)
příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných daňových
řízení, osoby a orgány
oprávněné k nahlížení do
daného spisu

pouze orgány města

ano, zákonný, případně
smluvní požadavek, důsledky
pouze orgány města
neposkytnutí dle zákona,
případně smlouvy

registrující lékař zaměstnance,
poskytovatel pracovnělékařských
služeb určený zaměstnavatelem,
správní orgán příslušný k
ano, zákonný, případně
přezkoumávání lékařských
od subjektu údajů a z evidencí zaměstnavatele, smluvní požadavek, důsledky
posudků, v případě pracovního
od příslušného lékaře
neposkytnutí dle zákona,
úrazu orgány a subjekty dle § 4
případně smlouvy
nařízení vlády o způsobu
evidence úrazů, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu,
příslušné kontrolní orgány

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
příslušnost, adresní a kontaktní
údaje, údaj o zdravotní
způsobilosti k práci

zaměstnanci města - členové jednotek SDH města od subjektu údajů

ano, zákonný, případně
složky IZS, orgány veřejné moci
smluvní požadavek, důsledky
a kontrolní orgány dle zvláštních
neposkytnutí dle zákona,
zákonů
případně smlouvy

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, pracovní
údaje, adresní a kontaktní údaje

členové bezpečnostní rady, členové krizového
štábu

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e), čl. 9 odst. 2
písm. e) GDPR, zákon o obcích (obecní
zřízení)

město
Otrokovice

fyzické osoby, vůči nimž je vykonávána působnost
identifikační údaje, adresní a
orgánů města jako územního samosprávného
kontaktní údaje, údaje, které
od subjektu údajů a z informačních systémů
celku, fyzické osoby – členové zastupitelstva (rady)
vypovídají o politických názorech,
podle § 149a zákona o obcích
města, fyzické osoby účastnící se jednání
členství ve volební straně
zastupitelstva (rady) města

osoby účastnící se jednání
ano, zákonný, případně
zastupitelstva (rady) města,
smluvní požadavek, důsledky
občané města a jiné oprávněné
neposkytnutí dle zákona,
osoby (§ 16 odst. 2 písm. e) a
případně smlouvy
odst. 3 a § 17 zákona o obcích)

Zajištění výkonu zákonné působnosti
výborů zastupitelstva a komisí rady
města

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e), čl. 9 odst. 2
písm. e) GDPR, zákon o obcích (obecní
zřízení)

město
Otrokovice

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje, údaje, které
vypovídají o politických názorech,
členství ve volební straně

fyzické osoby, vůči nimž je vykonávána působnost
orgánů města jako územního samosprávného
od subjektu údajů a z informačních systémů
celku, fyzické osoby – členové výborů a komisí,
podle § 149a zákona o obcích
fyzické osoby účastnící se jednání výborů a komisí

osoby účastnící se jednání
ano, zákonný, případně
výboru nebo komise, občané
smluvní požadavek, důsledky
města a jiné oprávněné osoby (§
neposkytnutí dle zákona,
16 odst. 2 písm. e) a odst. 3 a §
případně smlouvy
17 zákona o obcích)

KST_S_3_2018

Vyřizování peticí, stížností a podnětů

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o
město
právu petičním, zákon o obcích (obecní
Otrokovice
zřízení), správní řád

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje,

fyzické osoby - podatelé petice (petenti), stížnosti
nebo podnětu

od subjektu údajů a z informačních systémů
podle § 149a zákona o obcích

ano, zákonný požadavek
(petice, stížnosti podle
správního řádu), důsledky
neposkytnutí dle zákona

příslušné orgány veřejné správy,
pokud si to vyřízení podání
vyžaduje

KST_S_4_2018

Vyřizování žádosti o poskytnutí
informace

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o město
svobodném přístupu k informacím
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje

fyzické osoby - žadatelé o poskytnutí informace,
fyzické osoby – příjemci veřejných prostředků (§
8b zákona o svobodném přístupu k informacím)

od subjektu údajů a z informačních systémů
podle § 149a zákona o obcích

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

žadatelé o poskytnutí informace,
jde-li o informaci o příjemci
veřejných prostředků

KST_S_5_2018

Zpravodajství města

čl. 6 odst. 1 písm. a) (zveřejnění
osobních údajů, pokud subjekt údajů
udělil souhlas v případech oceněných
osob, jubilantů a v jiných případech nad
rámec informování ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci) a e)
GDPR, zákon o obcích (obecní zřízení),
občanský zákoník

město
Otrokovice

identifikační údaje, věk u
významných jubileí

fyzické osoby - veřejně činné osoby (zejména
členové orgánů města), fyzické osoby – osoby
oceněné městem

od subjektu údajů a z informačních systémů
podle § 149a zákona o obcích

ne, důsledkem neposkytnutí
je nezveřejnění informací o
dané osobě

veřejnost

KTAJ_S_1_2018

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), čl. 9 odst. 2
písm. b) a h) a čl. 10 GDPR, zákoník
práce, zákon o úřednících územních
Pracovně-právní vztahy zaměstnanců
samosprávných celků, zákon o
města, případně vztahy uchazečů o
zaměstnannosti, zákon o daních z
zaměstnání
příjmu, zákony v oblasti důchodového,
nemocenského, úrazového a veřejného
zdravotního pojištění zaměstnanců

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
příslušnost, údaj o zdravotní
způsobilosti k práci, údaj o
bezúhonnosti, údaje pro plnění
daňových povinností a povinností
v oblasti důchodového,
nemocenského, úrazového a
veřejného zdravotního pojištění

od subjektu údajů

orgány důchodového,
nemocenského a sociálního
pojištění, zdravotní pojišťovny,
ano, zákonný, případně
orgány veřejné moci pro
smluvní požadavek, důsledky
provádění nařízených srážek z
neposkytnutí dle zákona,
platu, banky k výplatě platů na
případně smlouvy
účet dle žádosti zaměstnance,
orgány veřejné moci a kontrolní
orgány dle zvláštních zákonů

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), čl. 9 odst. 2
písm. b) a h) GDPR, zákoník práce,
zákon o o požární ochraně

KRŘ_S_2_2018

Vztahy k členům jednotek Sboru
dobrovolných hasičů města

KRŘ_Z_1_2018

Agenda bezpečnostní rady a
čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, krizový
krizového štábu dle krizového zákona zákon

KST_S_1_2018

Zajištění výkonu zákonné působnosti
zastupitelstva, rady a starosty města

KST_S_2_2018

KTAJ_S_2_2018

Odměňování a zajištění dalších
obdobných nároků členů volených
orgánů města, včetně povinných
pojištění členů orgánů města

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o
obcích (obecní zřízení), zákon o daních z
město
příjmu, zákony v oblasti důchodového,
Otrokovice
nemocenského, úrazového a veřejného
zdravotního pojištění zaměstnanců

KTAJ_S_3_2018

Odměňování členů okrskových
volebních komisí

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, volební
zákony

město
Otrokovice

zaměstnanci města, uchazeči o zaměstnání, kteří
podají žádost o přijetí na pracovní místo nebo se
přihlásí do výběrového řízení podle zákona o
úřednících územních samosprávných celků

od subjektu údajů a od zaměstnavatelů
dotčených členů krizových orgánů

příslušné orgány veřejné moci
(spolupracující a nadřízené
orgány krizového řízení,
případně orgány protipovodňové
ochrany)

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
členové volených orgánu města (zastupitelstvo
příslušnost, údaje pro plnění
města, rada města, výbory zastupitelstva, komise
daňových povinností a povinností
rady)
v oblasti důchodového,
nemocenského a veřejného
zdravotního pojištění

od subjektu údajů

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

orgány důchodového,
nemocenského a sociálního
pojištění, zdravotní pojišťovny,
orgány veřejné moci pro
provádění nařízených srážek z
platu, banky k výplatě platů na
účet dle žádosti zaměstnance,
orgány veřejné moci a kontrolní
orgány dle zvláštních zákonů

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
příslušnost, údaje pro plnění
daňových povinností

od subjektu údajů a od kandidujících volebních
stran

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

orgány veřejné moci pro
provádění nařízených srážek z
odměn, banky k výplatě odměn
na účet dle žádosti dotčené
osoby, kontrolní orgány dle
zvláštních zákonů

členové okrskových volebních komisí

KTAJ_Z_1_2018

Zápis údajů veřejného funkcionáře do
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
registru oznámení dle zákona o střetu
střetu zájmů
zájmů

ČR - přenesená
působnost
(Ministerstvo
spravedlnosti)

OES_S_1_2018

Evidence doručovacích adres pro
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, správní řád
řízení dle správního řádu vedená MěÚ

OES_S_2_2018

Občanské obřady v samostatné
působnosti (jubilejní svatby, životní
jubilea, vítání dětí)

OES_S_3_2018

Objednávkový systém WEB CALL
(objednávání osob – klientů
přepážkových služeb MěÚ)

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, zákon o
obcích (obecní zřízení)
čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, správní řád

ne, důsledkem neposkytnutí
je nezapsání doručovací
adresy

pouze orgány města

od subjektu údajů a z informačních systémů
podle § 149a zákona o obcích

ne, důsledkem neposkytnutí
je neprovedení občanského
obřadu pro dotčenou osobu

pouze orgány města

od subjektu údajů

ne, důsledkem neposkytnutí
je neprovedení rezervace

pouze orgány města

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje

fyzické osoby - účastníci řízení požadující zasílání
písemností na adresu pro doručování nebo
od subjektu údajů
elektronickou adresu

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, případně sňatku,
adresní a kontaktní údaje

fyzické osoby - občané města

identifikační údaje, e-mailový
kontakt

fyzické osoby - žadatelé o časovou rezervaci pro
přepážkovou službu MěÚ

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, státní příslušnost, politická
příslušnost kandidáta (členství v
politické straně nebo hnutí, kým
byl kandidát navržen), povolání
kandidáta, překážky výkonu
volebního práva voliče

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (IS dle § 12 odst. 3 a násl. a § 15
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí
osoby zapsané v seznamech voličů, členové a
a dle § 4 vyhlášky č. 59/2002 Sb. (základní
náhradníci okrskových volebních komisí, kandidáti registr obyvatel, IS evidence obyvatel, IS
ano, zákonný požadavek,
ve volbách do zastupitelstva města, zmocněnci
cizinců), IS dle § 14b odst. 2 a § 14c odst. 2
důsledky neposkytnutí dle
volebních stran, petenti podporující kandidátní
zákona o volbách do Parlamentu ČR, § 15 odst. zákona
listinu ve volbách do zastupitelstva města
2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů, § 15
odst. 2 a 3 a § 16 odst. 2 zákona o volbách do
Evropského parlamentu, § 14 odst. 2 zákona o
volbě prezidenta republiky)

město
Otrokovice

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e), čl. 9 odst. 2
písm. g) GDPR, volební zákony

OES_Z_2_2018

Agenda občanských průkazů

ČR - přenesená
čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o působnost a
občanských průkazech
město
Otrokovice

OES_Z_3_2019

Agenda cestovních dokladů

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a čl. 9 odst. 1
písm. g) GDPR, zákon o cestovních
dokladech

Evidence obyvatel

ČR - přenesená
čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o působnost a
evidenci obyvatel
město
Otrokovice

OES_Z_5_2018

Výkon matriční agendy včetně
oddávání

ČR - přenesená
čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o působnost a
matrikách, jménu a příjmení
město
Otrokovice

OES_Z_6_2018

Agenda kontaktního místa veřejné
správy včetně provádění první
identifikace klienta podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
informačních systémech veřejné správy,
zákon o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu

ČR - přenesená
působnost
(správci
dotčených
informačních
systémů VS)

OES_Z_7_2018

Ověřování dle zákona o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
ověřování shody opisu nebo kopie s
listinou a o ověřování pravosti podpisu

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

OES_Z_4_2018

Ministerstvo spravedlnosti správce informačního systému a
evidenční orgán dle zákona o
střetu zájmů, osoby zákonem
oprávněné nahlížet do registru
oznámení

zaměstnanci města, členové volených orgánů a
zaměstnanci příspěvkových organizací města,
kteří jsou povinnými veřejnými funkcionáři dle
zákona o střetu zájmů

Agenda voleb (seznamy voličů,
voličské průkazy, okrskové volební
komise, kandidátní listiny v případě
voleb do zastupitelstva města)

OES_Z_1_2018

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

identifikační údaje, údaje o
narození, údaje o funkci

město
Otrokovice

KADLEC
elektronika
s.r.o.

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
příslušnost, digitální fotografie,
rodinný stav, omezení
svéprávnosti
identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
příslušnost, digitální fotografie,
omezení svéprávnosti,
biometrické údaje (údaje o
zobrazení obličeje, údaje o
otiscích prstů rukou)

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

město
Otrokovice

od subjektu údajů

okrskové volební komise
(seznamy voličů, seznamy členů
komisí), Český statistický úřad,
určená tiskárna hlasovacích
lístků (údaje kandidátů ve
volbách do zastupitelstva
města), údaje na hlasovacích
lístcích – veřejné (doručovány
voličům, zveřejněny ve volebních
místnostech)

státní občané ČR - žadatelé o vydání a držitelé
občanských průkazů

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (evidence občanských průkazů
dle § 17 a IS dle § 17b zákona o občanských
průkazech)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci,
pokud tak stanoví právní předpis

státní občané ČR - žadatelé o vydání a držitelé
cestovních dokladů

od subjektu údajů a z informačních systémů
ano, zákonný požadavek,
veřejné správy (IS dle § 20 odst. 2 a § 30 odst. 3
důsledky neposkytnutí dle
a násl. a IS evidence cestovních dokladů dle §
zákona
29 a násl. zákona o cestovních dokladech)

příslušné orgány veřejné moci,
pokud tak stanoví právní předpis

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
příslušnost, rodinné údaje,
omezení svéprávnosti

fyzické osoby, jejichž údaje jsou vedeny v IS
evidence obyvatel, účastníci správního řízení o
zrušení údaje o trvalém pobytu

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (IS evidence obyvatel dle § 3
zákona o evidenci obyvatel)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci a
účastníci daných správních
řízení o zrušení údaje o trvalém
pobytu a osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
příslušnost, rodinné údaje

fyzické osoby, jejichž údaje jsou předmětem
zápisu do matričních knih, účastníci správních
od subjektu údajů a z informačních systémů
řízení dle zákona o matrikách, jménu a příjmení – veřejné správy (IS dle § 84 až § 84e zákona o
změna jména a příjmení, oznámení a prohlášení o matrikách, jménu a příjmení)
jméně a příjmení

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

státní orgány a orgány územních
samosprávných celků a fyzické
osoby dle § 25 až § 25b zákona
o matrikách, jménu a příjmení,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu

fyzické osoby, jejichž údaje jsou vedeny v
dotčených IS, žadatelé o služby kontaktního místa
identifikační údaje, údaje o
veřejné správy, fyzické osoby – klienti a fyzické
od subjektu údajů a z informačních systémů
ano, zákonný požadavek,
narození, rodné číslo, adresní a
osoby jednající za klienta při první identifikaci
veřejné správy (IS dle § 8a odst. 6 a § 9 zákona důsledky neposkytnutí dle
kontaktní údaje, údaje z
podle zákona o některých opatřeních proti
o informačních systémech veřejné správy)
zákona
dotčených informačních systémů
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu

žadatelé o výpis z IS veřejné
správy, povinné osoby žádající o
první identifikaci klienta

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

nejsou

žadatelé o legalizaci, svědkové legalizace,
nemůže-li žadatel o legalizaci číst nebo psát

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (IS dle § 18a až § 18d zákona o
ověřování)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku a
žadatelé (ohlašovatelé živnosti) o živnostenské
oprávnění, fyzické osoby, které jednají za
kontrolované subjekty, fyzické osoby, jejichž údaje
jsou uvedeny v dokumentech, případně
informačních systémech, které souvisí s
předmětem kontroly, účastníci správních řízení
vedených obecním živnostenským úřadem

OES_Z_8_2018

Agendy obecního živnostenského
úřadu

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a čl. 10 GDPR,
živnostenský zákon, zákon o základních
registrech, zvláštní zákony s působností
pro obecní živnostenský úřad

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
příslušnost, údaje o trestní
bezúhonnosti

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (IS dle dle § 49 a § 56
ano, zákonný požadavek,
živnostenského zákona a IS dle § 60 odst. 11 a
důsledky neposkytnutí dle
násl. živnostenského zákona, IS živnostenský
zákona
rejstřík dle § 60 a násl. živnostenského zákona,
základní registr osob)

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu, veřejnost – veřejná část
živnostenského rehjstříku

OES_Z_9_2018

Evidence zemědělských podnikatelů

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
zemědělství

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

od subjektu údajů a z informačních systémů
identifikační údaje, údaje o
ano, zákonný požadavek,
fyzické osoby - zemědělští podnikatelé, žadatelé o veřejné správy (IS dle § 2fb odst. 2 až 8 zákona
narození, rodné číslo, adresní a
důsledky neposkytnutí dle
zápis do evidence zemědělského podnikatele
o zemědělství (základní registr obyvatel, IS
kontaktní údaje, státní příslušnost
zákona
evidence obyvatel, IS cizinců)

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu

OES_Z_10_2018

Projednávání přestupků v působnosti
odboru evidenčně-správního MěÚ

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, správní řád, zákon o některých
přestupcích a zvláštní zákony upravující
příslušnost k projednávání skutkových
podstat přestupků

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje

OMP_S_1_2018

Smluvní vztahy města (mimo
pracovněprávní) s fyzickými osobami

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, zákon o
město
obcích (obecní zřízení), občanský
Otrokovice
zákoník

identifikační údaje, údaje o
fyzické osoby - smluvní partneři města, případně
narození, rodné číslo, adresní a
žadatelé o uzavření smlouvy, případně osoby
kontaktní údaje, majetkové údaje
jednající za smluvní partnery města
(u majetko-právních smluv)

od subjektu údajů

ano, zákonný, případně
subjekty provádějící
smluvní požadavek, důsledky
přezkoumání hospodaření
neposkytnutí dle zákona,
města dle zákona
případně neuzavření smlouvy

OMP_S_2_2018

Nájmy městských bytů

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 9 odst. 2
písm a) (subjekt údajů udělil výslovný
souhlas se zpracováním údaje o
zdravotním stavu pro účely posouzení
žádosti a pro uzavření smlouvy o nájmu
městského bytu sociálního charakteru)
GDPR, zákon o obcích (obecní zřízení),
občanský zákoník

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a fyzické osoby - nájemci městských bytů, případně
kontaktní údaje, majetkové údaje, žadatelé o uzavření smlouvy o nájmu bytu
sociální situace, zdravotnní stav

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (IS dle § 149a zákona o obcích)

ano, zákonný, případně
subjekty provádějící
smluvní požadavek, důsledky
přezkoumání hospodaření
neposkytnutí dle zákona,
města dle zákona
případně neuzavření smlouvy

OMP_S_3_2018

Agenda nálezů ztracených či skrytých čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, občanský
věcí podle občanského zákoníku
zákoník

město
Otrokovice

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje

OMP_S_4_2018

Vymáhání finančních pohledávek
města

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
obcích (obecní zřízení), občanský
zákoník, občanský soudní řád, exekuční
řád, insolvenční zákon

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
fyzické osoby - dlužníci vůči městu
kontaktní údaje, majetkové údaje,
zaměstnavatel

OMP_S_5_2018

Nájem hrobových míst na Městském
hřbitově Otrokovice

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, zákon o
město
obcích (obecní zřízení), občanský
Otrokovice
zákoník, zákon o pohřebnictví

OMP_S_6_2018

Agenda odstraňování vraků

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o
město
pozemních komunikacích, zákon o
Otrokovice
odpadech

OMP_Z_1_2018

Výkon peněžitých rozhodnutí
(exekuce na peněžitá plnění dle
správního řádu, vymáhání místních
poplatků a pokut (daní) dle daňového
řádu)

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, správní
řád, daňový řád, občanský soudní řád,
exekuční řád, insolvenční zákon

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

OMP_Z_2_2018

Projednávání přestupků v působnosti
odboru majetko-právního MěÚ

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, správní řád, zvláštní zákony
upravující příslušnost k projednávání
skutkových podstat přestupků

OMP_Z_3_2018

Vedení vyvlastňovacího řízení podle
zákona o vyvlastnění

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
vyvlastnění, správní řád

fyzické osoby - účastníci přestupkového řízení,
fyzické osoby vystupující v řízení podle zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

od subjektu údajů, od oznamovatelů přestupků
(nejčastěji Policie ČR a obecní policie) a z
informačních systémů veřejné správy (IS
ano, zákonný požadavek,
základní registr obyvatel, IS evidence obyvatel,
důsledky neposkytnutí dle
IS cizinců (zdroje údajů dle § 109 zákona o
zákona
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), IS
dle zvláštních zákonů upravujících příslušnost k
projednávání přestupků )

fyzické osoby - nálezci ztracených či skrytých věci,
od subjektu údajů
vlastníci ztracených či skrytých věcí

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (IS dle § 149a zákona o obcích)

nadřízené správní
orgány,účastníci daných
správních řízení, osoby
oprávněné k nahlížení do
daného správního spisu

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

pouze orgány města

ano, zákonný, případně
smluvní požadavek, důsledky
neposkytnutí dle zákona,
případně smlouvy

orgány veřejné moci (soudy,
exekutoři), subjekty provádějící
přezkoumání hospodaření
města dle zákona

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje

fyzické osoby - nájemci hrobových míst na
veřejném pohřebišti - Městském hřbitově
Otrokovice, případně žadatelé o uzavření smlouvy, od subjektu údajů
případně osoby jednající za nájemce hrobových
míst

ano, zákonný, případně
smluvní požadavek, důsledky
pouze orgány města
neposkytnutí dle zákona,
případně smlouvy

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje, údaje o vozidle

fyzické osoby - vlastníci vozidel, které jsou vraky
(opuštěná vozidla, autovraky)

od příslušných orgánu veřejné správy

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci

identifikační údaje, údaje o
povinné osoby z exekučních titulů dle správního
narození, rodné číslo, adresní a
řádu nebo daňového řádu, zúčastněné osoby dle
kontaktní údaje, majetkové údaje,
daňového řádu
zaměstnavatel

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (IS dle § 16 zákona o místních
poplatcích, případně dle § 149a zákona o
obcích)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných exekučních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného spisu

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje

od subjektu údajů, od oznamovatelů přestupků
(nejčastěji Policie ČR a obecní policie) a z
informačních systémů veřejné správy (IS
ano, zákonný požadavek,
základní registr obyvatel, IS evidence obyvatel,
důsledky neposkytnutí dle
IS cizinců (zdroje údajů dle § 109 zákona o
zákona
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), IS
dle zvláštních zákonů upravujících příslušnost k
projednávání přestupků )

nadřízené správní
orgány,účastníci daných
správních řízení, osoby
oprávněné k nahlížení do
daného správního spisu

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
fyzické osoby - účastníci vyvlastňovacího řízení
kontaktní údaje, majetkové údaje předmět vyvlastnění

od subjektu údajů a z informačních systémů
ano, zákonný požadavek,
veřejné správy (IS základní registr obyvatel, IS
důsledky neposkytnutí dle
evidence obyvatel, IS cizinců (zdroje údajů dle §
zákona
30a zákona o vyvlastnění)

nadřízené správní
orgány,účastníci daných
správních řízení, osoby
oprávněné k nahlížení do
daného správního spisu

Technické
služby
Otrokovice.
s.r.o.

fyzické osoby - účastníci přestupkového řízení,
fyzické osoby vystupující v řízení podle zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

fyzické osoby - svolavatelé shromáždění, jejich
zástupci

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - dodavatelé podle zákona o
zadávání veřejných zakázek, případně osoby
jednající za právnické osoby jako dodavatele
podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
smluvní partneři města, případně žadatelé o
uzavření smlouvy, případně osoby jednající za
právnické osoby

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - žadatelé a příjemci finančních darů od subjektu údajů a z informačních systémů
a dotací z rozpočtu města
veřejné správy (IS dle § 149a zákona o obcích)

orgány oprávněné výkonem
ano, zákonný, případně
dozoru a kontroly, případně
smluvní požadavek, důsledky
subjekty provádějící
neposkytnutí dle zákona,
přezkoumání hospodaření dle
případně smlouvy
zákona

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, majetkové údaje

fyzické osoby, které uplatnily námitku nebo
připomínku při územním plánování, žadatelé o
vydání regulačního plánu nebo jeho změny,
navrhovatelé pořízení územního plánu nebo jeho
změny

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (IS dle § 149a zákona o obcích)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - žadatelé a příjemci finančních
grantů, darů a dotací z rozpočtu města

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (IS dle § 149a zákona o obcích)

orgány oprávněné výkonem
ano, zákonný, případně
dozoru a kontroly, případně
smluvní požadavek, důsledky
subjekty provádějící
neposkytnutí dle zákona,
přezkoumání hospodaření dle
případně smlouvy
zákona

čl. 6 odst. 1 písm. a) (subjekt údajů udělil
souhlas se zpracováním svých osobních
údajů pro účely zhodnocení vhodnosti
město
uchazeče o ocenění a pro účely
Otrokovice
zveřejňování údajů o oceněných) a e)
GDPR, zákon o obcích (obecní zřízení)

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, životopisné údaje
související s oceněním

fyzické osoby navržené k ocenění a oceněné
osoby

od subjektu údajů a od navrhovatelů ocenění

ne, důsledkem neposkytnutí veřejnost v rámci zpravodajství
je neudělení daného ocenění města

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), čl. 9 odst. 2
písm. b) a h) GDPR, zákoník práce,
zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, školský zákon,
zákon o pedagogických pracovnících

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
příslušnost, údaj o zdravotní
způsobilosti k práci, údaj o
bezúhonnosti, údaje o platu

uchazeči o pracovní místo ředitele p.o., kteří se
přihlásí do výběrového řízen, např. podle
školského zákona, ředitelé p.o. města

od subjektu údajů

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

daná příspěvková organizace
města

osoby využívající služby městské knihovny

od subjektu údajů

ne, důsledkem neposkytnutí
je neposkytnutí knihovní
služby

pouze městská knihovna (údaje
o autorech - veřejnost)

osoby uvedené v záznamech událostí v kronice
města

od subjektu údajů a od jiných účastníků událostí ne

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje

osoby přihlášené k účasti na cyklojízdě (souhlas),
osoby účastnící se cyklojízdy (prohlášení se
závaznými podmínkami účasti na startu)

od subjektu údajů

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje

fyzické osoby - vlastníci kulturních památek,
účastníci správních řízení, v nichž je uplatňováno
od subjektu údajů a z informačních systémů
závazné stanovisko městského úřadu jako orgánu
veřejné správy (IS dle § 43a zákona o státní
státní památkové péče, účastníci správních řízení
památkové péči)
vedených městským úřadem jako orgánem státní
památkové péče

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje

děti přednostně přijímané do mateřské školy dle §
informační systém veřejné správy - základní
34 školského zákona a děti, které mají být
ne, zdrojem je informační
registr obyvatelstva (zdroj potřebných údajů dle
povinně přihlášeny k zápisu do spádové základní
systém veřejné správy
§ 183a odst. 8 školského zákona)
školy dle § 36 školského zákona

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
právu shromažďovacím, správní řád

ORM_S_1_2018

Zadávání veřejných zakázek a
související smluvní vztahy

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 10 GDPR,
zákon o zadávání veřejných zakázek,
zákon o obcích (obecní zřízení),
občanský zákoník

ORM_S_2_2018

Poskytování finančních darů a dotací
na stavebně -technické účely z
rozpočtu města

čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a e) GDPR,
zákon o obcích (obecní zřízení),
občanský zákoník, zákon o rozpočtových město
pravidlech územních rozpočtů, zákon o
Otrokovice
finanční kontrole, zákon o svobodném
přístupu k informacím

ORM_Z_1_2018

Výkon působnosti úřadu územního
plánování

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, správní
řád, stavební zákon

OŠK_S_1_2018

čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a e) GDPR,
zákon o obcích (obecní zřízení),
Poskytování finančních grantů, darů a občanský zákoník, zákon o rozpočtových město
dotací z rozpočtu města
pravidlech územních rozpočtů, zákon o
Otrokovice
finanční kontrole, zákon o svobodném
přístupu k informacím

OŠK_S_2_2018

Oceňování fyzických osob - čestné
občanství, Cena města, osobnost
města, oceňování pedagogů,
oceňování sportovců a oceňování
dárců krve a kostní dřeně

OŠK_S_3_2018

Agenda pracovněprávních náležitostí
vztahu města jako zřizovatele k
ředitelům příspěvkových organizací
města, včetně agendy platů a
odměňování

OŠK_S_4_2018

Poskytování služeb městské knihovny čl. 6 odst. 1 písm. b) a e) GDPR, knihovní město
jako základní knihovny
zákon
Otrokovice

OŠK_S_5_2018

Vedení kroniky města

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
kronikách obcí

město
Otrokovice

OŠK_S_6_2018

Zajištění účasti přihlášených na
cyklojízdě (Dubnica nad Váhom Otrokovice)

čl. 6 odst. 1 písm. a) (zpracování na
základě souhlasu subjektu údajů pro
účely zajištění jeho účasti na cyklojízdě)
a f) (zpracování nezbytné pro účely
oprávněných zájmů města při řešení
případné odpovědnosti za škodu) GDPR

město
Otrokovice

OŠK_Z_1_2018

Agenda státní památkové péče

ČR - přenesená
čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o působnost a
státní památkové péči
město
Otrokovice

OŠK_Z_2_2018

Seznamy dětí přednostně přijímaných
do spádové mateřské školy a dětí
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, školský
příslušných k zápisu ve spádové
zákon
základní škole

město
Otrokovice

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

město
Otrokovice

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

MCI SERVIS,
s.r.o.

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje
identifikační údaje, údaje o
narození

od subjektu údajů

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

od subjektu údajů

ano, zákonný, případně
smluvní požadavek, důsledky
neposkytnutí dle zákona,
případně smlouvy

nadřízené správní
orgány,účastníci daných
správních řízení, osoby
oprávněné k nahlížení do
daného správního spisu

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje

Výkon působnosti správního orgánu
dle zákona o právu shromažďovacím

OMP_Z_4_2018

Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, subjekty provádějící
přezkoumání hospodaření
města dle zákona, veřejnost –
vyžaduje-li právní předpis
zveřejnění (§ 219 zákona o
zadávání veřejných zakázek,
zákon o registru smluv)

příslušné orgány veřejné moci
(nadřízené orgány územního
plánování, soudy)

každý - dle § 4 zákona o
kronikách obcí

ne, důsledkem neposkytnutí
je nemožnost účasti na
cykjlojízdě

pouze orgány města

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu

příslušná spádová mateřská
škola, příslušná spádová
základní škola

OŽP_Z_1_2018

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a čl. 10 GDPR,
správní řád, kontrolní řád, zákon o
ochraně přírody a krajiny, zákon o
ochraně zvířat proti týrání, zákon o
ochraně zemědělského půdního fondu,
lesní zákon, veterinární zákon, zákon o
Správní řízení a výkon státního dozoru odpadech, vodní zákon, zákon o
v působnosti odboru životního
vodovodech a kanalizacích, zákon o
prostředí MěÚ
myslivosti, zákon o obchodu s
reprodukčním materiálem lesních dřevin,
zákon o rybářství, zákon o
rostlinolékařské péči, zákon o ochraně
ovzduší
zákon o ochraně ovzduší

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (základní registr obyvatel, IS
evidence obyvatel a IS cizinců dle § 75a zákona
o ochraně přírody a krajiny, § 18b zákona o
ochraně zemědělského půdního fondu, § 57
odst. 3 a násl. veterinárního zákona, § 71a
zákona o odpadech, § 104 odst. 3 a násl.
vodního zákona, § 60a zákona o myslivosti, §
ano, zákonný požadavek,
26 odst. 3 a násl. zákona o obchodu s
důsledky neposkytnutí dle
reprodukčním materiálem lesních dřevin, § 19
zákona
odst. 2 a násl. zákona o rybářství, § 31 zákona o
ochraně ovzduší, § 47 odst. 5 lesního zákona, §
25 zákona na ochranu zvířat proti týrání, IS
evidence dle § 19 vodního zákona vydaných
rozhodnutí a dalších dokumentů (opatření
obecné povahy, závazných stanovisek a
identifikačních údajů v rozsahu stanoveném
prováděcí vyhláškou k vodnímu zákonu)

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu, veřejnost - IS vodoprávní
evidence dle § 19 vodního
zákona

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje

účastníci správních řízení v působnosti odboru
životního prostředí MěÚ, účastníci správních
řízení, v nichž je uplatňováno závazné stanovisko
městského úřadu - odboru životního prostředí,
osoby, které jednají za kontrolované subjekty při
výkonu státního dozoru

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje, zdravotní stav – zdravotní
způsobilost dle zákona (lékařský
posudek), omezení svéprávnosti

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (základní registr obyvatel, IS
evidence obyvatel a IS cizinců dle § 60a zákona
členové lesní stráže, členové myslivecké stráže,
o myslivosti, § 19 odst. 2 a násl. zákona o
ano, zákonný požadavek,
členové rybářské stráže, účastníci správních řízení
rybářství, § 47 odst. 5 lesního zákona, IS
důsledky neposkytnutí dle
o ustanovení nebo zrušení ustanovení osoby jako
evidence využití honiteb, jejíž součástí je
zákona
stráže podle uvedených zvláštních zákonů
evidence mysliveckých stráží dle § 34 zákona o
myslivosti, IS evidence rybářských stráží dle §
14 odst. 1 zákona o rybářství)

účastníci daných správních
řízení (osoby navržené na stráž,
vlastník lesa, uživatel honitby,
uživatel rybářského revíru,
subjekt hospodařící na
rybochovném zařízení), osoby
oprávněné k nahlížení do
daného správního spisu

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, majetkové údaje

fyzické osoby - vlastníci pozemků určených k
plnění funkcí lesa a nájemci a vypůjčitelé těchto
pozemků

od subjektu údajů

příslušné orgány veřejné moci

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - myslivečtí hospodáři a účastníci
správních řízení o ustanovení nebo odvolání
mysliveckého hospodáře

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (základní registr obyvatel, IS
ano, zákonný požadavek,
evidence obyvatel a IS cizinců dle § 60a zákona
důsledky neposkytnutí dle
o myslivosti, IS evidence využití honiteb, jejíž
zákona
součástí je evidence mysliveckých hospodářů
dle § 34 zákona o myslivosti)

účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu

fyzické osoby - žadatelé o závazné koordinované
stanovisko, účastníci správních řízení, v nichž je
uplatňováno koordinované závazné stanovisko

od subjektu údajů a od příslušných správních
úřadů

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných správních
řízení, osoby oprávněné k
nahlížení do daného správního
spisu

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci
(spolupracující a nadřízené
povodňové a krizové orgány)

OŽP_Z_2_2018

Agenda stráží dle lesního zákona,
zákona o myslivosti a zákona o
rybářství

ČR - přenesená
čl. 6 odst. 1 písm. c), čl. 9 odst. 2 písm. g)
působnost a
a čl. 10 GDPR, správní řád, lesní zákon,
město
zákon o myslivosti, zákon o rybářství
Otrokovice

OŽP_Z_3_2018

Evidence nájmů a výpůjček pozemků
určených k plnění funkcí lesa

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, lesní zákon

OŽP_Z_4_2018

Agenda mysliveckých hospodářů

ČR - přenesená
čl. 6 odst. 1 písm. c), čl. 9 odst. 2 písm. g)
působnost a
a čl. 10 GDPR, správní řád, zákon o
město
myslivosti
Otrokovice

OŽP_Z_5_2018

Vydávání koordinovaných závazných
stanovisek

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, správní
řád, stavební zákon

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, majetkové údaje pozemky

OŽP_Z_6_2018

Agenda povodňové komise města a
povodňové komise ORP Otrokovice

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, vodní
zákon

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje, pracovní funkce

členové povodňových komisí

od subjektu údajů, od zaměstnavatelů
dotčených členů povodňových orgánů a z
informačních systémů veřejné správy (základní
registr obyvatel, IS evidence obyvatel a IS
cizinců dle § 104 odst. 3 a násl. vodního
zákona)

OŽP_Z_7_2018

Evidence vybraných údajů o
vodovodech a kanalizacích

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
vodovodech a kanalizacích

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje

fyzické osoby - vlastník nebo provozovatel
vodovodu nebo kanalizace

od subjektu údajů

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci
(Ministerstvo zemědělství)

PROV_S_1_2019

Spisová služba města, zahrnující
příjem, evidenci, rozdělování, oběh,
vyřizování, vyhotovování,
podepisování, odesílání, ukládání a
vyřazování dokumentů ve skartačním
řízení

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
archivnictví a spisové službě

město
Otrokovice

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - odesílatelé a adresáti dokumentů,
které jsou spisově evidovány, případně osoby,
které jsou uvedeny v obsahu dokumentů

od subjektu údajů a od jiných osob

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

adresáti dokumentů

PROV_S_2_2018

Evidence zaměstnanců jiných
zaměstnavatelů vykonávajících
objednané práce v budovách MěÚ

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování
nezbytné pro účely oprávněných zájmů
zajištění bezpečnosti a ochrany majetku
města as zajištění povinnosti v oblasti
BOZP)

město
Otrokovice

fyzické osoby - zaměstnanci jiných
identifikační údaje, zaměstnavatel zaměstnavatelů vykonávající práce v budovách
MěÚ

od subjektu údajů

ne, důsledkem neposkytnutí
je nemožnost vykonávat práce nejsou
v budově MěÚ

PROV_S_3_2018

Vyvěšování písemností na Úřední
desce MěÚ

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, správní řád,
daňový řád, zvláštní právní předpisy
město
vyžadující vyvěšení dokumentu na úřední Otrokovice
desce

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje

od příslušných orgánů veřejné moci

ne, zdrojem jsou příslušné
orgány veřejné moci

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

fyzické osoby, jejichž údaje jsou uvedeny v
dokumentech vyvěšovaných na úřední desce

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

veřejnost

PROV_S_4_2018

Vedení pracovních kontaktních údajů
zaměstnanců města, zaměstnanců
právnických osob města a členů
zastupitelstva

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování
nezbytné pro účely oprávněných zájmů
města jako správce či veřejnosti jako třetí město
strany – oprávněný zájem spočívá v
Otrokovice
potřebě zajištění interní i externí
komunikace při činnostech města)

identifikační údaje, kontaktní
údaje, pracovní funkce

zaměstnanci města, zaměstnanci právnických
osob města (p.o. a s.r.o.) a členové zastupitelstva
města

od subjektu údajů a od zaměstnavatelů
dotčených osob

zaměstnanci města,
zaměstnanci právnických osob
města (p.o. a s.r.o.) a členové
ne, důsledkem neposkytnutí
zastupitelstva města, veřejnost –
je znemožnění nebo
jen pracovní/funkční e-maily a
podstatné ztížení komunikace
pracovní/funkční telefonní linky
zaměstnanců a členů
zastupitelstva

PROV_S_5_2018

Agenda elektronických certifikátů
(kvalifikovaný elektronický podpis)
zaměstnanců města a uvolněných
členů zastupitelstva

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, pracovní
funkce, pracovní kontaktní údaje

zaměstnanci města a uvolnění členové
zastupitelstva města

od subjektu údajů a z evidencí zaměstnavatele

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

PROV_S_6_2018

Evidence uživatelských oprávnění
zaměstnanců města a členů
zastupitelstva k informačním
systémům, databázím a aplikacím
města

čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) (zpracování
nezbytné pro účely oprávněných zájmů
města jako správce či veřejnosti jako třetí
město
strany – oprávněný zájem spočívá v
Otrokovice
potřebě zajištění bezpečnosti a ochrany
majetku města při užívání IS a aplikací)
GDPR

identifikační údaje, pracovní
funkce, IP adresa dotčeného
pracovního zařízení

zaměstnanci města a členové zastupitelstva města od subjektu údajů a z evidencí zaměstnavatele

ano, zákonný, případně
smluvní požadavek, důsledky
nejsou
neposkytnutí dle zákona,
případně smlouvy

PROV_S_7_2018

Zasílání informací prostřednictvím
služby InfoKanál – krizové a
informační SMS

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (zpracování
na základě souhlasu subjektu údajů pro
účely zasílání informací o krizových a
mimořádných situacích, informací o
město
dopravních a jiných omezeních ve městě Otrokovice
a o výpadcích dodávek vody a energií,
informací o kulturních a jiných akcích ve
městě)

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje, záznamy o
odeslaných informacích

fyzické osoby, které se registrovaly k zasílání
informací službou InfoKanál

od subjektu údajů

ne, důsledkem neposkytnutí
je nezavedení služby pro
daný subjekt údajů nebo
omezení využití vech funkcí
služby

nejsou

PROV_S_8_2019

Monitoring užívání informačních a
komunikačních technologií

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování
nezbytné pro účely oprávněných zájmů
města jako správce či veřejnosti jako třetí město
strany - oprávněný zájem spočívá v
Otrokovice
potřebě zajištění bezpečnosti a ochrany
majetku města při užívání IS a aplikací)

automaticky z činnosti subjektu údajů v rámci
sítě a aplikací

ano, zákonný

nejsou

PROV_Z_1_2018

Doručování písemností osobám s
trvalým pobytem v sídle ohlašovny
MěÚ Otrokovice

obecné nařízení o ochraně osobních
údajů

držitel poštovní licence nebo
doručující správní orgán

SOC_S_1_2018

čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a e) GDPR,
zákon o obcích (obecní zřízení),
Poskytování finančních darů a dotací z
občanský zákoník, zákon o rozpočtových město
rozpočtu města v oblasti sociální a
pravidlech územních rozpočtů, zákon o
Otrokovice
humanitární
finanční kontrole, zákon o svobodném
přístupu k informacím

SOC_S_2_2018

Agenda tlačítek tísňového volání

SOC_S_3_2018

Evidence žádostí o uzavření nájemní
smlouvy na městský byt v domech
zvláštního určení

SOC_S_4_2018

Zajištění výkonu trestu obecně
prospěšných prací

SOC_S_5_2018

ČR - Ministerstvo
Komunitní plánování sociálních služeb čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, zákon o práce a
město
(projekt)
sociálních službách, rozpočtová pravidla sociálních věcí
Otrokovice
(projekt, dotace)

čl. 6 odst. 1 písm. b), čl. 9 odst. 2 písm.
a) GDPR, zákon o obcích (oběcní
zřízení), občanský zákoník

město
Otrokovice

KONZULTA
Brno, a.s.

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

město
Otrokovice

čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 9 odst. 2 písm
a) (subjekt údajů udělil výslovný souhlas
se zpracováním údaje o zdravotním
město
stavu pro účely posouzení žádosti a pro Otrokovice
uzavření smlouvy o nájmu městského
bytu sociálního charakteru) GDPR, zákon
o obcích (obecní zřízení), občanský
čl. 6 odst. 1 písm. e) a čl. 10 GDPR,
trestní řád

město
Otrokovice

identifikační údaje, pracovní
zaměstnanci města a členové zastupitelstva
funkce, IP adresa dotčeného
města, zaměstnanci p.o. a s.r.o. města, kteří jsou
pracovního zařízení, využití sítě a
připojeni k metropolitní síti
aplikací bez informací o obsahu

subjekt poskytující elektronické
certifikáty (Česká pošta, s.p.)

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
z adresních údajů doručované zásilky
MěÚ Otrokovice - adresáti dokumentů

ne, zdrojem jsou adresní
údaje doručované zásilky

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - žadatelé a příjemci finančních darů od subjektu údajů a z informačních systémů
a dotací z rozpočtu města
veřejné správy (IS dle § 149a zákona o obcích)

orgány oprávněné výkonem
ano, zákonný, případně
dozoru a kontroly, případně
smluvní požadavek, důsledky
subjekty provádějící
neposkytnutí dle zákona,
přezkoumání hospodaření dle
případně smlouvy
zákona

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, sociální situace, zdravotní
stav

fyzické osoby - žadatelé o uzavření smlouvy o
od subjektu údajů a z informačních systémů
výpůjčce tlačítka tísňového volání a smluvní strany
veřejné správy (IS dle § 149a zákona o obcích)
této uzavřené smlouvy

ano, smluvní požadavek,
důsledkem neposkytnutí je
pouze orgány města
neuzavření smluvního vztahu

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a fyzické osoby - žadatelé o uzavření smlouvy o
od subjektu údajů a z informačních systémů
kontaktní údaje, majetkové údaje, nájmu městského bytu v domech zvláštního určení veřejné správy (IS dle § 149a zákona o obcích)
sociální situace, zdravotnní stav

ano, smluvní požadavek,
důsledkem neposkytnutí je
pouze orgány města
neuzavření smluvního vztahu

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, výměra trestu obecně
prospěšných prací

fyzické osoby s uloženým trestem výkonu obecně
prospěšných prací ve prospěch města, případně
jiných subjektů

os ubjektu údajů a od Probační a mediační
služby ČR

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

Probační a mediační služba ČR

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje, rodinný stav, majetkové
údaje (plat)

fyzické osoby - účastníci zpracování
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
(členové pracovních skupin, zaměstnanci města členové projektového týmu a další osoby
zaměstnané v rámci projektu

od subjektu údajů a z evidencí zaměstnavatele

ano, zákonný požadavek (dle
rozhodnutí o poskytnutí
dotace), důsledky
neposkytnutí dle zákona

účastníci zpracování
střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb, Ministerstvo
práce a sociálních věcí,
příslušné orgány veřejné moci
pokud tak stanoví právní předpis

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje, rodinný stav, majetkové
údaje (plat)

fyzické osoby - zaměstnanci - členové
projektového týmu, další osoby zapojené do
projektu na základě dohody

od subjektu údajů a z evidencí zaměstnavatele

ano, zákonný požadavek (dle
rozhodnutí o poskytnutí
dotace), důsledky
neposkytnutí dle zákona

Ministerstvo práce a sociálních
věcí, příslušné orgány veřejné
moci pokud tak stanoví právní
předpis

čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 9 odst. 2 písm město
c) GDPR, správní řád, občanský zákoník Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, sociální a
majetkové poměry

fyzické osoby - opatrovanci

od subjektu údajů a z rozhodnutí příslušných
orgánů veřejné moci (správní orgány, soudy)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

orgány veřejné moci a osoby, s
nimiž město jedná jako
opatrovník za opatrovance

Výkon funkce zvláštního příjemce
dávek

čl. 6 odst. 1 písm. b) a d) GDPR, zákon o
organizaci a provádění sociálního
město
zabezpečení, zákon o státní sociální
Otrokovice
podpoře, zákon o pomoci v hmotné nouzi

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

fyzické osoby - oprávnění příjemci dávek, pro které od subjektu údajů a z rozhodnutí příslušných
je město ustanoveno zvláštním příjemcem dávek správních orgánů

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci

SOC_Z_1_2018

Uzavírání smluv o poskytnutí sociální
služby podle zákona o sociálních
službách za osobu, která podle
lékařského posudku vydaného
poskytovatelem zdravotních služeb
není schopna sama jednat a nemá
zákonného zástupce nebo
opatrovníka

čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm
b) GDPR, zákon o sociálních službách

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, zdravotní stav,
sociální situace

fyzické osoby, které podle lékařského posudku
vydaného poskytovatelem zdravotních služeb
nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného
zástupce nebo opatrovníka a potřebují uzavřít
smlouvu o poskytnutí sociální služby

od subjektu údajů a od poskytovatele
zdravotních služeb

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

poskytovatel sociálních služeb,
se kterým se uzavírá smlouva o
poskytnutí sociální služby

SOC_Z_2_2018

Sociální práce a vedení
standardizovaných záznamů podle
zákona o pomoci v hmotné nouzi a
podle zákona o sociálních službách

čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm
b) GDPR, zákon o pomoci v hmotné
nouzi, zákon o sociálních službách

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, zdravotní stav,
sociální situace

oprávněné osoby vzhledem k pomoci v hmotné
nouzi, osoby, kterým má být zajištěna sociální
služba nebo služba sociální péče, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením nebo které jsou v
nepříznivé sociální situaci

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (Jednotný informační systém
práce a sociálních věcí, dle § 35a odst. 1
zákona o pomoci v hmotné nouzi a dle § 93a
odst. 2 zákona o sociálních službách)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci,
pokud tak stanoví právní předpis

SOC_Z_3_2018

Agenda speciálních označení vozidel

čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm
b) GDPR, zákon o silničním provozu

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje, zdravotní stav
dle průkazu ZTP nebo ZTP/P

žadatelé o vydání parkovacího průkazu označující
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
od subjektu údajů
postiženou nebo o vydání označení vozidla
řízeného osobou sluchově postiženou

ne, důsledkem neposkytnutí
je nevydání speciálního
označení vozidla

nejsou

SOC_Z_4_2018

Ustanovování zvláštních příjemců
čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm
dávek podle zákona o organizaci a
b) GDPR, zákon o organizaci a provádění
provádění sociálního zabezpečení pro
sociálního zabezpečení
dávky důchodového pojištění

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, zdravotní stav,
sociální situace

oprávnění příjemci dávek důchodového pojištění,
zvláštní příjemci dávek důchodového pojištění,
fyzické osoby - účastníci řízení o ustanovení
zvláštního příjemce

od subjektu údajů

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

Česká správa sociálního
zabezpečení, účastníci daných
řízení, osoby oprávněné nahlížet
do daného spisu

SOC_Z_5_2018

Vydávání stanovisek k žádostem o
udělení státního občanství

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
státním občanství ČR

ČR - přenesená
působnost

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

žadatelé o státní občanství ČR, děti, pro které je
žádáno o udělení státního občanství

od subjektu údajů a od příslušného krajského
úřadu

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušný krajský úřad,
Ministerstvo vnitra

SOC_Z_6_2018

Sociální práce s osobami ve věznici

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a čl. 10 GDPR,
zákon o sociálních službách, zákon o
výkonu trestu odnětí svobody, zákon o
výkonu vazby

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, údaj o rozsudku v trestních osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby ve
věcech v případech trestu odnětí vazbě
svobody a trestných činů v
případech vazby

od subjektu údajů a od Vězeňská služba ČR

ne, důsledkem neposkytnutí
může být nemožnost
provedení sociální práce

Vězeňská služba ČR

SOC_Z_7_2018

Doporučení k uzavření smlouvy o
nájmu bytu zvláštního určení, souhlas čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm
s výpovědí nájmu bytu zvláštního
b) GDPR, občanský zákoník
určení

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, zdravotní stav

fyzické osoby žádající uzavření smlouvy o nájmu
bytu zvláštního určení, nájemci bytu zvláštního
určení

od subjektu údajů a od pronajímatelů bytů
zvláštního určení

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

pronajímatelé bytů zvláštního
určení (byt určený pro ubytování
osob se zdravotním postižením
nebo byt v domě se zařízením
určeným pro tyto osoby nebo byt
v domě s pečovatelskou
službou)

SOC_Z_8_2018

Agenda veřejných sbírek

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje

fyzické osob pověřené prováděním sbírky
prostřednictvím sběracích listin a fyzické osoby –
statutární orgány a oprávnění zástupci právnické
osoby – oznamovatele sbírky

ano, zákonný požadavek,
od subjektu údajů a od oznamovatelů veřejných
důsledky neposkytnutí dle
sbírek
zákona

příslušný krajský úřad

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje, údaje rodičů a jiných
zákonných zástupců, údaje
sourozenců, údaje osvojitelů a
žadatelů o osvojení, údaje
poručníků, údaje pěstounů a
žadatelů o svěření dítěte do
pěstounské péče

děti, kterým je poskytována sociálně-právní
ochrana (preventivní a poradenská činnost,
opatření na ochranu dětí, osvojení, pěstounská
péče, péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost),
rodiče a jiní zákonní zástupci dotčených dětí,
osvojitelé, poručníci a pěstouni, fyzické osoby účastníci řízení podle zákona o sociálně-právní
ochraně dětí, členové Komise sociálně-právní
ochrany dětí

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (evidence dle § 51 odst. 6
zákona o sociálně-právní ochraně dětí, IS
ano, zákonný požadavek,
sociálně-právní ochrany dětí a další IS (základní důsledky neposkytnutí dle
registr obyvatel, IS evidence obyvatel, IS cizinců, zákona
registr rodných čísel) dle § 53a zákona o
sociálně-právní ochraně dětí)

příslušné orgány veřejné moci,
pokud tak stanoví právní předpis,
účastníci daných řízení, osoby
oprávněné nahlížet do daného
spisu

SOC_S_6_2018

Projekt Partnerství pro duševně
nemocné na Otrokovicku

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, rozpočtová
pravidla

SOC_S_7_2018

Výkon opatrovnictví podle správního
řádu a podle občanského zákoníku

SOC_S_8_2018

SOC_Z_9_2018

Sociálně-právní ochrana dětí, včetně
zprostředkování osvojení a
pěstounské péče

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
veřejných sbírkách

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a čl. 9 odst. 2
písm b) a c) GDPR, zákon o sociálněprávní ochraně dětí

město
Otrokovice

město
Otrokovice

SOC_Z_10_2018

Projekt Pilotní ověření sociálního
bydlení v Otrokovicích

čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm.
b) GDPR, rozpočtová pravidla, zákon o
pomoci v hmotné nouzi, zákon o
sociálních službách

ČR - Ministerstvo
práce a
město
sociálních věcí
Otrokovice
(projekt, dotace)

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, rodinný stav,
sociální situace, zdravotní stav,
majetkové údaje (plat
zaměstnance)

zaměstnanci - členové projektového týmu,
žadatelé o sociální bydlení, oprávněné osoby
vzhledem k pomoci v hmotné nouzi, osoby, kterým
má být zajištěna sociální služba nebo služba
sociální péče, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením nebo které jsou v nepříznivé sociální
situaci

od subjektu údajů, z evidencí zaměstnavatele a
z informačních systémů veřejné správy
(Jednotný informační systém práce a sociálních
věcí, IS dle § 35a odst. 1 zákona o pomoci v
hmotné nouzi a dle § 93a odst. 2 zákona o
sociálních službách)

ano, zákonný požadavek (dle
rozhodnutí o poskytnutí
dotace), důsledky
neposkytnutí dle zákona

Ministerstvo práce a sociálních
věcí, příslušné orgány veřejné
moci pokud tak stanoví právní
předpis

SÚ_S_1_2018

Přidělování čísel popisných a
evidenčních

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zákon o
obcích (obecní zřízení)

město
Otrokovice

identifikační údaje, adresní a
kontaktní údaje, údaje o
nemovitosti

fyzické osoby - žadatelé a vlastníci dotčených
budov

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (základní registr územní
identifikace, adres a nemovitostí)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

základní registr územní
identifikace, adres a nemovitostí

SÚ_S_2_2018

Evidence plných mocí podle § 33
odst. 2 písm. c) správního řádu

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, správní řád

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, adresní a kontaktní
údaje

fyzické osoby - zmocněnci a zmocnitelé plných
mocí pro neurčitý počet řízení s určitým
předmětem, která budou zahájena v určené době
nebo bez omezení v budoucnu

od subjektu údajů a od zmocnitelů

ne, důsledkem neposkytnutí
je neudělení plné mci
vzhledem k dotčené osobě

pouze orgány města

SÚ_Z_1_2018

Výkon působnosti stavebního úřadu,
včetně stavebního dozoru a včetně
stavebního archivu

čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR, správní
řád, stavební zákon

ČR - přenesená
působnost a
město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje

účastníci správních řízení v působnosti stavebního
úřadu, stavebníci a jiné osoby, vůči nimž se
vykonává působnost stavebního úřadu, osoby,
které jednají za kontrolované subjekty při výkonu
stavebního dozoru, příslušné orgány veřejné moci

od subjektu údajů a z informačních systémů
veřejné správy (základní registr obyvatel, IS
evidence obyvatel a IS cizinců dle § 184
stavebního zákona)

ano, zákonný požadavek,
důsledky neposkytnutí dle
zákona

příslušné orgány veřejné moci,
účastníci daných řízení, osoby
oprávněné nahlížet do daného
spisu

MP_S_1_2018

Zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku a plnění dalších
čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a čl. 9 odst. 2
úkolů obecní policie podle zákona o
písm b), c) a g) GDPR, zákon o obecní
obecní policii, případně dalších
policii
zákonů upravujících působnost obecní
policie

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, státní
občanství, adresní a kontaktní
údaje, audiovizuální záznamy
osob, registrační značka
fyzické osoby, které se obrací na MP v rámci
motorového vozidla, údaje z
plnění zákonných úkolů MP, fyzické osoby, vůči
průkazu osob ZTP, ZTP/P, údaje nimž MP plní zákonné úkoly
osob, kterým je poskytována
sociálně-právní ochrana dětí, údaj
o omezení svéprávnosti a údaje
opatrovníka dané osoby

MP_S_2_2018

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), čl. 9 odst. 2
písm. b) a h) a čl. 10 GDPR, zákoník
Pracovně-právní vztahy zaměstnanců práce, zákon o obecní policii, zákon o
zařazených do MP, případně vztahy
zaměstnannosti, zákon o daních z
uchazečů o zaměstnání u MP
příjmu, zákony v oblasti důchodového,
nemocenského, úrazového a veřejného
zdravotního pojištění zaměstnanců

město
Otrokovice

identifikační údaje, údaje o
narození, rodné číslo, adresní a
kontaktní údaje, státní
příslušnost, údaj o zdravotní
způsobilosti k práci, údaj o
bezúhonnosti a spolehlivosti,
údaje pro plnění daňových
povinností a povinností v oblasti
důchodového, nemocenského,
úrazového a veřejného
zdravotního pojištění

zaměstnanci města zařazení do MP, uchazeči o
zaměstnání, kteří podají žádost o přijetí na
pracovní místo v MP

od subjektu údajů, od oznamovatelů, od orgánů
ano, zákonný požadavek,
veřejné moci, z městského kamerového
důsledky neposkytnutí dle
dohlížecího systému a z informačních systémů
zákona
veřejné správy dle § 11a zákona o obecní policii

od subjektu údajů

Policie ČR, příslušné orgány
veřejné moci, oprávněná osoba
dle § 12 odst. 4 zákona o obecní
policii

orgány důchodového,
nemocenského a sociálního
pojištění, zdravotní pojišťovny,
ano, zákonný, případně
orgány veřejné moci pro
smluvní požadavek, důsledky provádění nařízených srážek z
neposkytnutí dle zákona,
platu, orgány veřejné moci a
případně smlouvy
kontrolní orgány dle zvláštních
zákonů, Ministerstvo vnitra ověřování a přezkoumávání
odborné způsobilosti

