
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY 

 

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 Dotační programy, monitoring a kontrolní 
činnost 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Plnění obchodní smlouvy. 
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. 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 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů  

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, zaměstnavatel, rodinný stav, 
majetkové poměry, síťový identifikátor 

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

Evropská rozvojová agentura, s. r. o. 
CAUTUS PROJECTS a.s. 
GORDIC spol. s r.o. 
MARBES CONSULTING s. r. o 
MIDA Consulting s.r.o. 
SPF GROUP, s.r.o. 
DAMACO Group s.r.o. 



Dotčené správní orgány  
Zmocněné osoby 
Právní zástupce 
Poskytovatel dotace 
Veřejnost (profil zadavatele) 
Kontrolní orgán 
Ministerstvo pro místní rozvoj 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 v ukládání 
dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba – MS OFFICE –Word a 
MS2014+: řízení přístupu nadefinováním 
přístupových oprávnění. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Název / účel činnosti zpracování Projekty, kde je MČ Praha 5 
iniciátorem 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Žádost – Souhlas se zpracováním 
osobních údajů v rozsahu nezbytném 
pro dosažení účelu zpracování 
v souladu s příslušnou legislativou. 
Zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 
Plnění veřejnoprávní smlouvy, 
objednávky, řešení reklamace. 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 

Zákon č. 99/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan 
Spolek 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající právnické osoby 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště, 
místo pobytu, DIČ, sídlo podnikání, 
místo podnikání, telefonní kontakt, 
síťový identifikátor, ID datové 
schránky,  

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

Produkční agentura – individuálně dle 
vysoutěžení a typu projektu 
GORDIC spol. s r.o. 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
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 v 
ukládání dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či 
nahodilému přístupu. 
 

 


