
 

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 
UCHOVÁNÍ DRAŽEBNÍCH VYHLÁŠEK, EXEKUCÍ A OPATROVNICTVÍ 
CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, SOUČINNOST PŘI INSOLVENCÍCH 

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. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

• zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád 

• zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 

4 kategorie subjektů údajů Subjekty, které jsou předmětem daného právního úkonu. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, datum narození, informace vztahující se k danému 
úkonu. 

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 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, datová schránka - 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 UCHOVÁNÍ POŠTY ODBORU (VČETNĚ PLNÝCH MOCÍ) 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného 
správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají 
přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů 
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě. 

3 právní titul pro zpracování  Nezbytnost pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. 

4 kategorie subjektů údajů Osoby dotčené příslušnou věcí.  

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, kontakty, datum narození, adresa, ID datové 
schránky.  

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 5 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, datová schránka - 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 
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S PŘEDPOKLÁDANOU CENOU NAD 
500 000 KČ BEZ DPH 

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 Uchazeči podávající nabídky. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, kontakty, datum narození, adresa, osobní údaje 
obsažené v referencích, ID datové schránky.  

6 

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

na vyžádání: 

• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

• Policie ČR 

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.  

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, datová schránka - 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 
VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE PODLE ZÁKONA O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

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

4 kategorie subjektů údajů Žadatelé. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení (název firmy), datum narození (IČO), adresa místa 
trvalého pobytu nebo adresa pro doručování (adresa sídla).  

6 

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

Odvolací orgán (v případě odvolání) a zveřejňování v rozsahu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

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 5 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, e-mail - 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 CENTRÁLNÍ EVIDENCE SMLUV V LISTINNÉ PODOBĚ 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného 
správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají 
přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů 
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě. 

3 právní titul pro zpracování  Nezbytnost pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. 

4 kategorie subjektů údajů Smluvní strany.  

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, bydliště, datum narození (rodné číslo), bankovní 
spojení, telefon, e-mail, ID datové schránky. 

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 

Neomezené.   

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, 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 ZASTUPOVÁNÍ MČ V SOUDNÍCH SPORECH 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného 
správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají 
přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů 
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě. 

3 právní titul pro zpracování  Nezbytnost pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. 

4 kategorie subjektů údajů 

• druhá strana sporu 

• zaměstnanci 

• třetí osoby 

5 kategorie osobních údajů Dle povahy soudního sporu. 

6 

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

Soud, právní zástupce 

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 plynutí lhůt pro uplatnění opravných prostředků, pak 
předáno archivu (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 – schránka - řízení přístupu 
nadefinováním přístupových oprávnění. 

 

 


