Název zpracování=činnost
Evidence obyvatel

Účel zpracování
právní povinnost

Právní základ zpracování
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

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

Czechpoint

právní povinnost

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.

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo
narození, rodné příjmení, trvalé bydliště, číslo dokladu
totožnosti, datová schránka

Zajištění průběhu voleb

právní povinnost

Jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé bydliště,
omezená svéprávnost, údaje o zdravotním stavu (při volbě
mimo volební místnost)

Úřední deska

právní povinnost

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 Eveřejný rejstříkopského
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,
500/2004 Sb. Správní řád, 128/2000 Sb. zákon o obcích

dle typu zveřejněného dokumentu a je-li to nezbytně nutné

Spisová služba - evidence všech
podání (žádosti, stížnosti,
podněty) a jejich vyřízení
(evidence odpovědí)

právní povinnost

499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů

Jméno, příjmení, titul, trvalá adresa, doručovací adresa,
datová schránka, e-mail

Lze podat
Zdroj osobních údajů přenositelnost
námitku?
subjekt údajů, základní ne
ne
registry

subjekt údajů+základní ne
registr

ne

ne

6 let

ne

ne

ne

Zápisy z průběhu voleb 11
let
Seznamy voličů a ostatní 6
let

dle typu dokumentu - ne
správní orgán, obec

ne

ne

dle typu dokumentu a dle
spisové a skartačního řádu

ne

ne

ne

dle typu dokumentu,
většinou 6 let

ne

ne

6 let

ne

ne

11 let protokoly, ověřovací
kniha

ne

ne

6 let po ukončení
smluvního vztahu

základní registry

subjekt údajů

Poskytování informací dle zákona právní povinnost
č. 106/1999 Sb.
Vidimace/legalizace
právní povinnost

106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím
21/2016 Sb. - Zákon o ověřování shody opisu nebo koipe s
listinou a o ověřování pravosti podpisu

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail,
subjekt údajů
ne
datová schránka
Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, průkaz totožnosti,
subjekt údajů,
ne
osobní údaje subjektů údajů na ověřovaných dokumentech ověřovaný dokument

Pronájem/prodej obecních
nemovitostí

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, státní příslušnost, e-mail, telefon,
datová schránka, insolvence, průkaz totožnosti

právní povinnost

Inf. o předání Doba uložení =lhůta dle
do třetí země skartačního plánu+1rok,tj.
nebo mez.
rok fyzické skartace,
organizaci
archivace
ne
Přihlašovací lístek - 51 let,
poté nabízeno státnímu
archivu, Zápis údaje do ISEO
- 6 let, rozhodování o
zrušení trvalého pobytu,
podněty k provedení oprav
a jiné - 6 let

subjekt údajů

ne

Vedení obecních kronik

právní povinnost

132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí

Uzavření a evidence obchodnich
smluv, vč. smluv o poskytnutí
příspěvku, včetně objednávek

právní povinnost

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví

Jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště (OSVČ), jméno a
příjmení kontaktní osoby, telefon, e-mail, datová schránka,
datum narození

Vydávání a evidence rybářských
povolenek
Webové stránky - prezentace
obce pro občany

oprávněný zájem

pravidla rybolovu/regulace výlovu

Jméno, příjmení, trvalé bydliště

subjekt údajů

souhlas

Souhlas - jedná-li se o podobizny (Pokud fotografie zachycují
pouze průběh akcí pořádaných obcí, nikoli podobizny jednotlivých
osob, jež se těchto akcí účastní, a jsou označeny pouze názvem
dané akce, pak se nejedná o zpracování osobních údajů. V těchto
případech souhlas se zpracováním potřeba není).

podobizna, případně jméno a příjmení

Jenštejnský občasník - prezentace souhlas
obce pro občany

Souhlas - jedná-li se o podobizny (Pokud fotografie zachycují
pouze průběh akcí pořádaných obcí, nikoli podobizny jednotlivých
osob, jež se těchto akcí účastní, a jsou označeny pouze názvem
dané akce, pak se nejedná o zpracování osobních údajů. V těchto
případech souhlas se zpracováním potřeba není). Ostatní osobní
údaje lze zpracovávat v souladu se zpravodajskou licencí, tj. v
rozsahu nezbytně nutné a přiměřeně.

Činnost opatrovníka

právní povinnost

89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
příslušné usnesení soudu

Poskytnutí příspěvku na stravu

souhlas

Nakládání s odpady

splnění smlouvy,
právní povinnost

Místní poplatek za psy

právní povinnost

Místní poplatek za zábor
veřejného prostranství

právní povinnost

Povolení kácení dřevin

právní povinnost

Místní komunikace

právní povinnost

Stavební agenda

právní povinnost

Zhodnocení stavebního pozemku právní povinnost

Plnění smlouvy a dále :185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, plnění smlouvy mezi obcí a
objednatelem, zákon o účetnictví
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon, 563/1991 Sb., - Zákon o
účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník
obecně závazná vyhláška obce Jenštejn
565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád
obecně závazná vyhláška obce Jenštejn
565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád
500/2004 Sb. - Správní řád
114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
Vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o ochraně přírody a krajiny,
zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích, zákon č. 500/2004
správní řád
183/2006 Sb., - o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
Obecně závazná vyhláška obce Jenštejn
565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště

ne

ne

ne

neomezeně

subjekt údajů, veřejný ne
rejstřík

ne

ne

6 let, po ukončení platnosti

ne

ne

ne

6 let

subjekt údajů

ne

ano

ne

není omezena

podobizna, případně jméno a příjmení

subjekt údajů

ne

ano

ne

není omezena

Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt,
číslo OP, omezení způsobilosti, zdravotní stav, bankovní
spojení
jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození

subjekt údajů

ne

ne

ne

dle typu dokumentu, max.
16 let

subjekt údajů

ne

ne

ne

2 roky

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa pobytu v
Jenštejně (je-li odlišná od trvalého pobytu), telefon, datum
narození, bankovní spojení, průkaz ZTP, TP

subjekt údajů

ne

ne

ne

6 let (po ukončení
smluvního vztahu)

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé
bydliště, datová schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti,
bankovní spojení, výměry důchodů, průkaz ZTP, TP, telefon

subjekt údajů

ne

ne

ne

11 let

jméno, příjmení, adresa trvalého pokytu, datová schránka,
doručovací adresa

subjekt údajů

ne

ne

ne

6 let od ukončení řízení

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození,
doručovací adresa, datová schránka, telefon, e-mail

subjekt údajů

ne

ne

ne

6 let od ukončení řízení

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození,
telefon, e-mail, datová schránka, doručovací adresa,
bankovní spojení
jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa,
datová schránka

subjekt údajů

ne

ne

ne

Dle skartačního řádu

subjekt údajů, orgán ne
veřejné moci

ne

ne

ne

ne

dle typu dokumentu, max.
11 let po zániku
nemovitosti
6 let

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa,
datová schránka

obec

subjekt údajů

ne

Veřejné zakázky

právní povinnost

134/2016 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách, Směrnice obce
Jenštejn o zadávání zakázek malého rozsahu

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa,
datová schránka

veřejný rejstřík +
subjekt údajů

ne

ne

ne

11 let

Zúčtování odběratelskododavatelských vztahů

Splnění smlouvy

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v
právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek,

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo
podnikání, datová schránka, DIČ, bankovní spojení

subjekt údajů, veřejný ne
rejstřík

ne

ne

6 let

Knihovna

splnění smlouvy,
právní povinnost

257/2001 Sb., - Zákon o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
128/2000 Sb., - Zákon o obcích

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo
osobního dokladu, číslo čtenářského průkazu, titul,
průkaz ZTP či ZTP/P, email, telefon

subjekt údajů

ne

ne

ne

6 let

Zasílání informačních zpráv

souhlas

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví,
věk,telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače,
mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha

subjekt údajů

ne

ano

ne

5 let

