
ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ 

 

ÚMČ Praha 5, jakožto správce osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů, 
která jsou nezbytná pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje 
nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je správce pověřen, případně pro plnění z uzavřených smluv, na 
základě uděleného souhlasu anebo s ohledem na oprávněný zájem: 

 

Název / účel činnosti zpracování Agenda smluvních vztahů 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

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

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Vyhláška č. 55/2000 Sb., o statutu hlavního 
města Prahy 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Jedná se o nezbytnost pro účely oprávněných 
zájmů příslušného správce 

Kategorie subjektu údajů Občan – fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
IČO/DIČ, adresa sídla, místo podnikání, 
zplnomocněná osoba, kontaktní adresa, trvalé 
bydliště, ID datové schránky, síťový 
identifikátor, telefonní kontakt, podpis, 
bankovní spojení 

Kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou, či mohou být osobní 

GORDIC spol. s r.o 
Magistrát hl. města Prahy  



údaje zpřístupněny, vč. příjemců 
ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Právník/Advokát 
Dotčený orgán 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ. 

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

Fyzická podoba evidence probíhá v ukládání 
dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Vydání parkovacího povolení a povolení 
k vjezdu do pasportových ploch 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

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

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Vyhláška č. 55/2000 Sb., o statutu hlavního 
města Prahy 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 13/1997 Sb., Silniční zákon 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu pozemních 
komunikací a o změnách některých zákonů 

Kategorie subjektu údajů Občan – Žadatel 
Jednající za právnickou osobu 
Fyzická osoba podnikající 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
rodné číslo, IČO/DIČ, kontaktní adresa, 
trvalé bydliště, místo podnikání, sídlo 
podnikání, kopie ZTP, List opatrovníka, 
zplnomocněná osoba, údaje z OP a ŘP, státní 
občanství, rodinný příslušník, dítě, technický 
průkaz vozidla, RZ vozidla, ID datové 
schránky, síťový identifikátor, telefonní 
kontakt, podpis 

Kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou, či mohou být osobní 
údaje zpřístupněny, vč. příjemců 
ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Magistrát hlavního města – poskytovatel IS 
CIS (centrální informační systém) 
GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hlavního města Prahy 
Technická správa komunikací hlavního města 
Prahy 
Policie ČR 
Městská police 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ. 

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

Fyzická podoba evidence probíhá v ukládání 
dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 



Název / účel činnosti zpracování Projednávání projektů v oblasti zeleně a 
veřejného prostranství 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

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

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Vyhláška č. 55/2000 Sb., o statutu hlavního 
města Prahy 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 

Kategorie subjektu údajů Občan – fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
IČO/DIČ, místo podnikání, sídlo podnikání, 
kontaktní adresa, trvalé bydliště, ID datové 
schránky, síťový identifikátor, telefonní 
kontakt, podpis, zplnomocněná osoba 

Kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou, či mohou být osobní 
údaje zpřístupněny, vč. příjemců 
ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hlavního města Prahy 
Právník/Advokát 
Dotčený orgán 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ. 

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

Fyzická podoba evidence probíhá v ukládání 
dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Zpracování projektů a studií včetně vydání 
stanoviska a vyjádření 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

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

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
Smlouva o nájmu 
Nakládání s majetkem ve svěřené správě MČ 
Praha 5 

Kategorie subjektu údajů Občan 
Jednající za právnickou osobu 
Fyzická osoba podnikající 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, 
IČO/DIČ, místo podnikání, sídlo podnikání, 
kontaktní adresa, trvalé bydliště, ID datové 
schránky, síťový identifikátor, telefonní 
kontakt, podpis, podobizna 

Kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou, či mohou být osobní 
údaje zpřístupněny, vč. příjemců 
ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hlavního města Prahy 
Auditor 
Věcně příslušné ministerstvo 
Policie ČR 
Soud 
Soudní znalec 
Odhadce 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Po dobu existence smluvních vztahů, posléze 
v souladu se Spisovým řádem a spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ. 

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

Fyzická podoba evidence probíhá v ukládání 
dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 

 


