
ODBOR KANCELÁŘ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

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 Evidence identifikačních karet zaměstnanců 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Splnění pracovní smlouvy (DPP, DPČ, HPP) 
Udělený souhlas subjektu údajů 
Oprávněný zájem správce (Vnitřní 
organizační předpisy zaměstnavatele) 

Právní titul pro zpracování Souhlas se zpracováním osobních údajů 
pořízením fotografie na identifikační kartu 
Fyzická bezpečnost v budovách ÚMČ 

Kategorie subjektu údajů Zaměstnanci (HPP, DPP, DPČ) 
Zastupitelé 
Radní 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, pracovní zařazení, 
osobní číslo, podobizna, oprávnění vstupu 

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

 
 

X 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ. 
V praxi probíhá skartace ihned po skončení 
pracovního poměru, případně nejdéle ve 
lhůtě do 1 roku od ukončení pracovního 
poměru. 

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

Fyzická podoba evidence probíhá v ukládání 
dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 
Využívání skartovacích strojů pro 
dokumentaci, která obsahuje osobní údaje. 

 



Název / účel činnosti zpracování Záznam z jednání Rady a 
Zastupitelstva a podklady pro jednání 

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 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě  
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů  

Kategorie subjektu údajů Občan 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby 
Jednající za příspěvkové organizace 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
rodné číslo, DIČ, trvalé bydliště, 
doručovací adresa, telefonní kontakt, 
síťový identifikátor, datová schránka, 
výpis z KN vlastníka, podpis, předmět 
podkladu jednání, audio a videozáznam 

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

MARBES CONSULTING s.r.o. 

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 se anonymizuje 
individuálně. 
Materiály do rady se kopírují a jsou 
distribuovány radním a zastupitelům. 

 



Název / účel činnosti zpracování 
 
Kamerový systém CCTV ÚMČ 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Oprávněný zájem správce (Vnitřní 
organizační předpisy zaměstnavatele) 
Splnění pracovní smlouvy (DPP, DPČ, 
HPP) 
Udělený souhlas subjektu údajů 
(zaměstnanci) 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů  

Kategorie subjektu údajů Občan – fyzická osoba pohybující se 
v prostorách budov ÚMČ 
Zaměstnanec (HPP, DPP, DPČ) 

Identifikátory osobních údajů Registrační značka vozidla 
Popisné údaje (vzhled, doba, činnost) 

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

 
Orgán činný v trestním řízení 
Přestupková komise 
Správní orgán 
Třetí osoby dle zákona 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dochází k přemazávání smyčkou 

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

ÚMČ je způsobilý zajistit permanentní 
důvěrnost, dostupnost, integritu a 
odolnost systémů a služeb zpracování. 
Viditelné upozornění, že je prostor 
monitorován v souladu s pokyny EDPB  
3/2019 ke zpracování osobních údajů 
prostřednictvím video zařízení. Systém 
CCTV je umístěn v serverovně 
s logovaným přístupem. 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Organizace krizového řízení 

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 
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky  
Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky 
Zákon č. 300/2000 Sb., kterým se mění 
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky, ve znění ústavního 
zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky 
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně 
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení) 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení (krizový zákon) 
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon) 
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné 
povinnosti a jejím zajišťování (branný 
zákon) 
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti 
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky 
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru České republiky 



Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě  

Kategorie subjektu údajů Občan  
Zaměstnanec (HPP, DPP, DPČ) 
Členové krizového štábu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
funkce, rodné číslo, DIČ, Místo 
podnikání, místo pobytu, trvalé 
bydliště, doručovací adresa, sídlo 
podnikání, telefonní kontakt, síťový 
identifikátor, ID datové schránky, 
podpis, zdravotní stav 

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

Magistrát hlavního města Prahy 
Hasičský záchranný sbor hl. města 
Prahy 
Složky integrovaného záchranného 
systému (IZS) 
Orgány státní správy 
Externí subjekty 
Veřejnost  
Kontrolní orgán 
Orgány činné v trestním řízení 

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 
ukládáním dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či 
nahodilému přístupu.  
Elektronická podoba – MS OFFICE -
Word: řízení přístupu nadefinováním 
přístupových oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název / účel činnosti zpracování Ztráty a nálezy 

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 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě  
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Kategorie subjektu údajů Občan – nálezce věci ztracení 
Občan – majitel věci ztracené 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
osobní doklad (OP, CD) 

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

Věcně a místně příslušný vydavatel 
nalezených dokladů 
Příjemce ztrát a nálezů Magistrát 
hlavního města Prahy (adresa: Karolíny 
Světlé) 
Policie ČR 

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 
ukládáním dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či 
nahodilému přístupu. 
Ztráty a nálezy jsou po dobu uložení 
uzamčeny v trezoru. 

 

 

 

 

 

 



 

Název / účel činnosti zpracování Zveřejňování informací na Úřední 
desce ÚMČ 

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 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě  
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 183/2016 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád 
Aktuálně platná legislativa dle věcné 
oblasti zveřejňované informace 

Kategorie subjektu údajů Občan 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby 
Zaměstnanec (HPP, DPP, DPČ) 
Jednající za příspěvkové organizace 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
DIČ, místo pobytu, trvalé bydliště, 
doručovací adresa, adresa sídla, místo 
podnikání, telefonní kontakt, síťový 
identifikátor, ID datové schránky, 
podpis a další rozhodné údaje dle 
předmětu dokumentu určeného k 
zveřejnění 

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

Veřejnost 
Původce (žadatel o zveřejnění) 
Orgány státní správy 
 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Lhůta pro zveřejnění vyplývá ze zákona 
(o obcích, správní řád, stavební zákon 
nebo z jiných zvláštních zákonů, které 
zveřejnění nějakého dokumentu 
vyžadují (exekuce, dražby, …)) 
Ostatní 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 
ukládáním dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či 
nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba probíhá v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Veřejné zakázky dle ZZVZ 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

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

Právní titul pro zpracování 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 99/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

Kategorie subjektu údajů 
Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
rodné číslo, trvalé bydliště, bankovní 
spojení, místo pobytu, DIČ, sídlo 
podnikání, místo podnikání, telefonní 
kontakt, ID datové schránky, síťový 
identifikátor 

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

Dotčené správní orgány  
Zmocněné osoby 
Právní zástupce 
Poskytovatel dotace 
Veřejnost (profil zadavatele) 
Kontrolní 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 
ukládáním dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či 
nahodilému přístupu.  
Elektronická podoba probíhá v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Petice a podněty občanů 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

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

Právní titul pro zpracování 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů 
Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 
Občan – petent 
Člen petičního výboru 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, místo pobytu, DIČ, 
vzdělání, telefonní kontakt, ID datové 
schránky, síťový identifikátor, obsah 
petice/podání 
Zvláštní kategorie osobních údajů dle 
nařízení GSDPR může podání či petice 
obsahovat bez vyžádání správce. 

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

GORDIC spol. s r.o. 
Orgány činní v trestním řízení 
Kontrolní 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 
ukládáním dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či 
nahodilému přístupu.  
Elektronická podoba probíhá v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 


