
 

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 PŮSOBNOST STAVEBNÍHO ÚŘADU 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

• vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

4 kategorie subjektů údajů 
Žadatel, účastníci řízení, veřejnost (pokud byl záměr posuzován v 
rámci EIA). 

5 kategorie osobních údajů 

Dle § 37 odst. 2 spr. řádu 

• název stavby (druh a účel stavby, obec, ulice, č.p., č. evid.), 
pozemky (k.ú. parc. č., druh pozemku, výměra), telefon, 
mobilní telefon, fax, e-mail, datová schránka.  

6 

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

• účastníci řízení 

• Magistrát hl. m. Prahy 

• ministerstva 

• soudy 

• orgány činné v trestním stíhání 

• finanční správa 

• katastrální úřad 

• dotčené orgány státní správy 

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 

Po dobu životnosti stavby.  



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

• Listinná podoba -žádost, podání, výpis z katastru 
nemovitostí - ukládání dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 

• Elektronická podoba – VITA, katastr nemovitostí, e-spis - 
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 
PŮSOBNOST SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU VE VĚCECH SILNIC 
II. A III. TŘÍDY, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

• vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

4 kategorie subjektů údajů 
Žadatel, účastníci řízení, veřejnost (pokud byl záměr posuzován v 
rámci EIA). 

5 kategorie osobních údajů 

Dle § 37 odst. 2 spr. řádu 

• název stavby (druh a účel stavby, obec, ulice, č.p., č. evid.), 
pozemky (k.ú. parc. č., druh pozemku, výměra), telefon, 
mobilní telefon, fax, e-mail, datová schránka.  

6 

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

• účastníci řízení 

• Magistrát hl. m. Prahy 

• ministerstva 

• soudy 

• orgány činné v trestním stíhání 

• finanční správa 

• katastrální úřad 

• dotčené orgány státní správy 

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 

Po dobu životnosti stavby. 



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

• Listinná podoba -žádost, podání, výpis z katastru 
nemovitostí - ukládání dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 

• Elektronická podoba – VITA, katastr nemovitostí, e-spis - 
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 
PŘESTUPKY V PŮSOBNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU A SPECIÁLNÍHO 
STAVEBNÍHO ÚŘADU VE VĚCECH SILNIC II. A III. TŘÍDY, MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ A VAŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

• zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich 

4 kategorie subjektů údajů Účastníci řízení (obvinění). 

5 kategorie osobních údajů Dle rozsahu uvedeném v § 37 odst. 2 spr. řádu. 

6 

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

• účastníci řízení 

• Magistrát hl. m. Prahy 

• ministerstva 

• soudy 

• orgány činné v trestním stíhání 

• finanční správa 

• dotčené orgány státní správy 

• úřední deska (oznámení o možnosti převzít písemnost) 

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

• Listinná podoba -žádost, podání, výpis z katastru 
nemovitostí - ukládání dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 



• Elektronická podoba – VITA, katastr nemovitostí, e-spis - 
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 
VODOPRÁVNÍ EVIDENCE – ÚKONY PODLE VODNÍHO ZÁKONA A 
SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

4 kategorie subjektů údajů Účastníci řízení, veřejnost. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, 
IČO.  

6 

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

• účastníci řízení 

• Magistrát hl. m. Prahy 

• katastrální úřad 

• ministerstva 

• soudy 

• orgány činné v trestním řízení 

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 max. 10 let.   

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

• Listinná podoba - podání, výpis z katastru nemovitostí - 
ukládání dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 

• Elektronická podoba – VITA, katastr nemovitostí, e-spis - 
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 SPISOVÁ SLUŽBA 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.  

4 kategorie subjektů údajů Všechny výše uvedené subjekty v rozsahu odboru OÚRV.  

5 kategorie osobních údajů Všechny výše uvedené údaje v rozsahu odboru OÚRV. 

6 

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

• vlastník stavby 

• účastníci řízení 

• Magistrát hl. m. Prahy 

• ministerstva 

• soudy 

• orgány činné v trestním stíhání 

• finanční správa 

• katastrální úřad 

• dotčené orgány státní správy 

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, po dobu životnosti stavby.  

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

• Listinná podoba - podání, výpis z katastru nemovitostí - 
ukládání dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 

• Elektronická podoba – VITA, katastr nemovitostí, e-spis - 
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 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

4 kategorie subjektů údajů Zadavatel, uchazeč.   

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa, IČO.  

6 

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

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.  

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 (max. 10 let).  

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

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

• Elektronická podoba – e-spis - 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 

VYJÁDŘENÍ RADY MČ PRAHA (PŘÍKLADNĚ ZMČ) 

- v žádostech o vyjádření k pronájmu, prodeji nebo směně 
pozemků (vyjádření samosprávy) 

- v žádostech o vyjádření ke studiím a projektovým 
dokumentacím (vyjádření samosprávy) 

- k územním rozhodnutím 

- k územně plánovacím dokumentacím, jejich změnám a 
úpravám 

- k dokumentacím o posuzování vlivů na životní prostředí 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

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

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů 

4 kategorie subjektů údajů Žadatelé. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa, IČO.  

6 

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

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.  

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 (max. 10 let).  

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

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

• Elektronická podoba – e-spis - 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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování Mikrogranty 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

4 kategorie subjektů údajů Žadatelé – fyzické osoby podnikající. 

5 kategorie osobních údajů jméno, příjmení, adresa, IČO, telefon, email 

6 

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

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.  

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 
obecný popis technických a 
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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování Prezenční listiny (registrace zájemníků) 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné ve veřejném zájmu (potřeba komunikace 
orgánů samosprávy se zájemníky v území) 

3 právní titul pro zpracování  - 

4 kategorie subjektů údajů Zástupci veřejnosti, spolků, podnikatelé atd. 

5 kategorie osobních údajů jméno, příjmení, katastr bydliště, email, telefon 

6 

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

Osobní údaje mohou být předány dotčeným institucím veřejné 
správy (zejména IPR Praha, orgány MHMP) a dodavatelům 
participačních a mediačních služeb, a to v míře nezbytné pro zajištění 
efektivní komunikace se zájemníky. 

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 
obecný popis technických a 
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, posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653, e-mail:                

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování Realizace projektů 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné ve veřejném zájmu (potřeba získat podněty a 
informace nezbytné pro realizaci projektů ve veřejném zájmu) 

3 právní titul pro zpracování  - 

4 kategorie subjektů údajů Zástupci veřejnosti, spolků, podnikatelé atd. 

5 kategorie osobních údajů 
jméno, příjmení, adresa, telefon, email, další osobní údaje podle 
povahy projektu 

6 

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

Osobní údaje mohou být předány dotčeným institucím veřejné 
správy (zejména IPR Praha, orgány MHMP) a dodavatelům služeb 
městského plánování, a to v míře nezbytné pro přípravu a realizaci 
projektů 

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

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

• Elektronická podoba – řízení přístupu nadefinováním 
přístupových oprávnění. 

 

 

 


