Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805
111, e-mail: posta@praha8.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653,
e-mail: eva.janeckova@praha8.cz
ZMĚNY A DOPLNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZŘIZOVACÍCH LISTIN, PLATOVÝCH
VÝMĚRŮ, SCHVÁLENÝCH ODMĚN, ODPISY POHLEDÁVEK

1

účel zpracování

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

•

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

•

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

•

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

•

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

•

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

•

nařízení vlády č. 316/2016, o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě

4

kategorie subjektů údajů

Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných MČ P8.

5

kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, název, sídlo, IČO, DIČ,
bankovní spojení.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.
třetích zemích nebo mezinárodních
organizacích

7

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

-

8

vhodné záruky v případě předání
osobních údajů do třetí země
(mezinárodní organizaci) podle čl.
49 odst. 1 druhého pododstavce
GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu.

obecný popis technických a
10 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

•

Listinná podoba - ukládání dokumentace způsobem
zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu.

•

Elektronická podoba - řízení přístupu nadefinováním
přístupových oprávnění.

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805
111, e-mail: posta@praha8.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653,
e-mail: eva.janeckova@praha8.cz
1

účel zpracování

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK a SMLUV

právní titul pro zpracování

•

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

•

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

•

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

•

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

•

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv

•

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

•

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

4

kategorie subjektů údajů

Dodavatelé (poskytovatelé) dle objednávek a smluv

5

kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, název, sídlo, IČO, bankovní spojení.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.
třetích zemích nebo mezinárodních
organizacích

7

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

-

8

vhodné záruky v případě předání
osobních údajů do třetí země
(mezinárodní organizaci) podle čl.
49 odst. 1 druhého pododstavce
GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního plánu 10 let.

obecný popis technických a
10 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

•

Listinná podoba - ukládání dokumentace způsobem
zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu.

•

Elektronická podoba – Agendio - řízení přístupu
nadefinováním přístupových oprávnění.

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805
111, e-mail: posta@praha8.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653,
e-mail: eva.janeckova@praha8.cz
1

účel zpracování

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

4

kategorie subjektů údajů

Občan, oprávněná osoba.

5

kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní adresa, rodné
číslo, telefonní číslo soukromé i pracovní, e-mail.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo mezinárodních
organizacích

7

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

-

8

vhodné záruky v případě předání
osobních údajů do třetí země
(mezinárodní organizaci) podle čl.
49 odst. 1 druhého pododstavce
GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu.

obecný popis technických a
10 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

UCHOVÁNÍ POŠTY ODBORU

•

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

•

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

•

státní orgány

•

zdravotnická zařízení

•

Listinná podoba - ukládání dokumentace způsobem
zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu.

•

Elektronická podoba - řízení přístupu nadefinováním
přístupových oprávnění.

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805
111, e-mail: posta@praha8.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653,
e-mail: eva.janeckova@praha8.cz
1

účel zpracování

2

právní základ zpracování podle čl. 6 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
GDPR
správce vztahuje.

3

ODPISY POHLEDÁVEK

právní titul pro zpracování

•

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

•

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

•

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

•

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

•

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

•

nařízení vlády č. 316/2016, o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě

4

kategorie subjektů údajů

Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných MČ P8.

5

kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, název, sídlo, IČO, DIČ,
bankovní spojení.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.
třetích zemích nebo mezinárodních
organizacích

7

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

-

8

vhodné záruky v případě předání
osobních údajů do třetí země
(mezinárodní organizaci) podle čl.
49 odst. 1 druhého pododstavce
GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu.

obecný popis technických a
10 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

•

Listinná podoba - ukládání dokumentace způsobem
zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu.

•

Elektronická podoba - řízení přístupu nadefinováním
přístupových oprávnění.

