
 

 

 

 

Záznamy o činnostech zpracování 

 

Správce osobních údajů Obec Petrovičky 

Petrovičky 35, 508 01 Hořice  

IČ: 00578509 

Tel. 777 472 794 

www.petrovicky.info 

Pověřenec na ochranu osobních údajů Ing. Zdeněk Stránský, poverenec@pcstransky.cz 

Účel zpracování Obec Petrovičky jako správce osobních údajů 
zpracovává údaje zejména dle zákona 
128/2000Sb. a na základě udělených souhlasů 
subjektů údajů. 

Obecný popis technických a organizačních 
bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 
odstav. 1 

Technická a organizační opatření jsou zajištěna s 
přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelu 
zpracování i k rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petrovičkách 24.5.2018   

 Ing. Iva Frydrychová 

 starostka 



1 Karta agendy - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 

správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů Zákon 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném 

přístupu k informacím 

Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mail, datová schránka, podpis 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost  

Přesnost Na základě žádosti 
 

Způsob zpracování Listinné, elektronické  
Použitý software Microsoft Office 



Doba uložení osobních údajů 84 Poskytování informací, styk s veřejností  
84.1 Poskytování informací ze zákona S/5 

84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A/5 

 

  



2 Karta agendy - CzechPOINT 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

Právní základ zpracování osobních údajů 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, 
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů,  
500/2004 Sb., - správní řád, 
269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku trestů, 
256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), 
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel a 
rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), 
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, 
365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech 
veřejné správy, 
364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech 
veřejné správy, 
193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností 
provádění autorizované konverze dokumentů 

Role Zpracovatel 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan, registry 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 
místo narození, rodné příjmení, trvalé bydliště, 
číslo dokladu totožnosti, podpis 



Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost 
Občan – samostatná působnost 

 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost  

Přesnost Na základě žádosti 
 

Doba uložení osobních údajů 609 Výpisy CzechPOINTU S/10 

 

  

Způsob zpracování Listinné, elektronické  
Použitý software IS CzechPOINT, 602XML Filler 



3 Karta agendy - Evidence obyvatel 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů 111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech, 

133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 
296/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí 
zákon o evidenci obyvatel, 
500/2004 Sb., - Správní řád, 
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích, 
561/2004 Sb., - Školský zákon, 

Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan, registry 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, místo 
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací 
adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení 
způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná 
osoba, podpis 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost 

 

 

Způsob zpracování Listinné, Elektronické  
Použitý software Microsoft Excel 



Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu. 
Přesnost Pravidelné aktualizace z ROB. 

 

Doba uložení osobních údajů 605 Evidence obyvatel  

605.1 Evidence obyvatel  

605.1.1 Hlášení evidenci obyvatel (zbavení nebo 
omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz 
pobytu) V5 

605.1.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, 
úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S1 

605.1.7 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 
1954-83 V100 

605.2 Národnostní menšiny V5 

605.3 Uprchlíci V5 

605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V5 

605.5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A75 

605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně 
místa trvalého pobytu S5 

 

  



4 Karta agendy – Kácení stromů 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů 114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a 

krajiny, 

Vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o ochraně přírody a 
krajiny 

Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, datová 
schránka 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 

Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Způsob zpracování Listinné, elektronické 

Použitý software Microsoft Office 



 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu. 
Přesnost Na základě žádosti 
 

Doba uložení osobních údajů 246.15 Kácení dřevin rostoucích mimo les V/5 

 

  



5 Karta agendy – Místní poplatky 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, 

280/2009 Sb., - Daňový řád,  
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,  
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,  
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon 

Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan, registry 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, datová schránka, místo pobytu, průkaz 
totožnosti, bankovní spojení, výměry důchodů, 
kopie průkazu ZTP, TP 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

Způsob zpracování Listinné / elektronické 

Použitý software Microsoft Excel 



 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu. 
Přesnost Pravidelné aktualizace z ROB. 

 

Doba uložení osobních údajů 178.4 Místní daně a poplatky  S10 

 

  



6 Karta agendy – Pronájmy obecních pozemků 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 

89/2012 Sb., - Občanský zákoník, 
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví 
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty 

Role Správce 

Souhlas NE 

Přenositelnost NE 

Námitka NE 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí NE 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje ANO 

Zvláštní kategorie osobních údajů NE 

Genetické údaje NE 

Biometrické údaje NE 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, podpis, 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 

osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 

Způsob zpracování Listinné / elektronické 

Použitý software Microsoft Word  



Splnění smlouvy 

Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu 

Přesnost Dle smlouvy 

 

Doba uložení osobních údajů 56.3 Smlouvy – nájemní S5 

 

  



7 Karta agendy – Spisová služba 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů 499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů 

Role Správce s využitím zpracovatele 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan 

Příjemci osobních údajů Dle zákona 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Veškeré osobní údaje 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost Systém vedení spisové služby 

Přesnost Dle dokumentů 

 

Způsob zpracování Listinné 

Použitý software Microsoft Word 



Doba uložení osobních údajů 70 Spisová služba 

70.1 Skartační řízení A/5 

70.2 Podací deník (jednací protokol) A/5 

70.3 Doručovací knížka S/5 

70.4 Rejstříky k podacím deníkům A/5 

70.5 Jiná pomocná evidence V/5 

  



8 Karta agendy – Střet zájmů 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů 

Role Zpracovatel 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP  

Datum registrace  

Vykonávána od  

 

Zdroje osobních údajů Občan, registry 

Příjemci osobních údajů Občané, žadatelé 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, datová schránka 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost IS CRO Jusice 

Přesnost  

 

Způsob zpracování Elektronické 

Použitý software IS CRO Justice 



Doba uložení osobních údajů 120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona 
o střetu zájmů: 
120.3.1 oznámení S/5 

120.3.2 žádost o nahlížení do registru, pořizování 
výpisů a opisů S/5 

120.3.3 sdělení nepravdivosti oznámení S/5 

 

  



9 Karta agendy – Volební agenda 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů 130/2000 Sb., - Zákon o volbách do 

zastupitelstev krajů, 
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do 
zastupitelstev obcí, 
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu 
České republiky, 
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského 
parlamentu, 

275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta 
republiky, 

22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 
1/1993 Sb., - Ústava České republiky, 
2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod, 
128/2000 Sb., - Zákon o obcích 

Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan, Registry 

Příjemci osobních údajů Volební komise 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 

osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 



nezletilý. 
 

 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu 

Přesnost Dle výstupu z ROB 

 

Doba uložení osobních údajů 626 Volby  

626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k 
registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů 
ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, 
petice, dokumentace o vzdání se kandidatury 
nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci 
kandidátní listiny  A10 

626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení 
výsledků voleb v obci A10 

626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb 
S5 

626.4 Ostatní volební dokumentace V5 

626.5 Seznamy voličů  S5 

626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky  S1 

 

  

Způsob zpracování Listinné / elektronické 

Použitý software CzechPOINT 



10 Karta agendy – Zákon o obcích 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 
Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan, registry 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, datová schránka, 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování  na webu 

Způsob zpracování Listinné / elektronické 

Použitý software  



Přesnost Dle výstupu z ROB 

 

Doba uložení osobních údajů  

 

  



11 Karta agendy – Stížnosti 
Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 

správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 

Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 
• Interní procesy úřadu. 

Právní základ zpracování osobních údajů  

Role Správce s využitím zpracovatele 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan, registry 

Příjemci osobních údajů ORP Úřad města Hořice 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, datová schránka, 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu 

Přesnost Dle stížnosti 
 

Způsob zpracování  

Použitý software  



Doba uložení osobních údajů  

 

  



13 Karta agendy – Evidence klíčů 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů  

Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Zastupitelé 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul 
Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti / Oprávněný zájem 

Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu 

Přesnost  

 

Způsob zpracování Listinné 

Použitý software  



Doba uložení osobních údajů  

 

  



14 Karta agendy – Přidělování č.p. 
Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 

správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů  

Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Stavební úřad Hořice 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti 
Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu 

Přesnost Dle žádosti 
 

Způsob zpracování Elektronické 

Použitý software Microsoft Word 



Doba uložení osobních údajů  

 

  



15 Karta agendy – Úřední deska 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů  

Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan 

Příjemci osobních údajů  

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, datová schránka, 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti  
Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu 

Přesnost Dle dokumentů 

 

Způsob zpracování Listinné / Elektronické 

Použitý software Redakční systém webu 



Doba uložení osobních údajů  

 

  



16 Karta agendy – Silniční správní úřad 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů  

Role Správce 

Souhlas Ne 

Přenositelnost Ne 

Námitka Ne 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan, registry 

Příjemci osobních údajů - 

Předání do zahraničí Ne 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje Ano 

Zvláštní kategorie osobních údajů Ne 

Genetické údaje Ne 

Biometrické údaje Ne 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, datová schránka, 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti  
Korektnost a transparentnost Záznamy o činnostech zpracování na webu 

Přesnost Dle dokumentace 

 

Způsob zpracování Listinné  
Použitý software  



Doba uložení osobních údajů  

 

  



17 Karta agendy – Vítání občánků, jubilea 

Oblast působnosti agendy či procesu • Přenesená působnost státu (státní 
správa), jedná se o přenesenou 
působnost státu dle Hlavy III zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích; 

• Samostatná působnost (samospráva), 
jedná se o samostatnou působnost dle 
Hlavy II zákona č. 128/2000 Sb. o obcích; 

• Interní procesy úřadu. 
Právní základ zpracování osobních údajů  

Role Správce 

Souhlas NE 

Přenositelnost NE 

Námitka NE 

Kód agendy v RPP - 

Datum registrace - 

Vykonávána od - 

 

Zdroje osobních údajů Občan, registry 

Příjemci osobních údajů Kulturní komise 

Předání do zahraničí NE 

 

Zpracovávané kategorie osobních údajů Zpracovává osobní údaje 

Osobní údaje ANO 

Zvláštní kategorie osobních údajů NE 

Genetické údaje NE 

Biometrické údaje NE 

 

Výčet položek osobních údajů Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, datová schránka, 

Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli 
osobních údajů 

Občan – přenesená působnost; 
Občan – samostatná působnost; 
Zaměstnanec; 
Dodavatel; 

Kategorie zvláště zranitelných subjektů údajů – 

nezletilý. 
 

 

Účel nakládání s osobními údaji Plnění právní povinnosti / Souhlas 

Korektnost a transparentnost  

Přesnost  

 

Způsob zpracování Listinné, Elektronické 

Použitý software Microsoft Excel 



Doba uložení osobních údajů  

 


