
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

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 Pracovněprávní vztahy a mzdová agenda 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění z uzavřené 
pracovní smlouvy (HPP, DPP, DPČ). 
Pro zpracování je udělený souhlas subjektu 
údajů pro zpracování foto a video 
dokumentace. 
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. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků 
Nařízení vlády č. 341/2017, o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě 
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění 
Zákon č. 120/2001 Sb., Exekuční řád 
Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení 
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti  
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění 



Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách  
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

Kategorie subjektu údajů Zaměstnanec (HPP, DPP, DPČ) 
Zastupitelé (uvolnění/neuvolnění) 
Členové komise Rady a výborů 
Zastupitelstva 
Studenti 
Jednající za právnické osoby (dodavatelé) 
Fyzická osoba podnikající (dodavatelé) 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné příjmení, 
datum narození, rodné číslo, místo narození, 
stát narození, státní příslušnost, národnost, 
pohlaví, trvalé bydliště, bankovní spojení, 
místo pobytu, zdravotní pojišťovna, 
předchozí zaměstnavatelé, rodinný 
příslušník, telefonní kontakt, ID datové 
schránky, doklad o vzdělání, rodinný stav, 
výpis z rejstříku trestů, doklady o důchodu, 
zápočtový list, žádost o příspěvky, kontaktní 
adresa, podobizna, síťový identifikátor, 
identifikační číslo dokladu (OP, CP, ŘP), 
zdravotní stav 

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

DATACENTRUM systems & consulting, a.s. 
Gordic spol. s r.o. 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
MultiSport benefit s.r.o.  
Sodexo Pass Česká republika a.s. 
EUC PLS, s.r.o. 
Úřad práce ČR 
Finanční úřad ČR 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Zdravotní pojišťovna 
Penzijní společnosti 
Banka 
Soudní exekutor 
Soud 
Insolvenční správce 
Orgány činné v trestním řízení 
Inspektorát práce 
Veřejný ochránce práv 



Vzdělávací instituce 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo vnitra ČR 
Ministerstvo financí ČR 
Magistrát hl. města Prahy 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Po dobu trvání pracovního poměru/dohody 
o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
poté 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 Poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

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 
Vyhláška 283/2014 Sb., o podrobnostech 
výkonu spisové služby 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím  
vyhláška 515/2000 Sb., o struktuře 
informací zveřejňovaných o povinném 
subjektu a  o osnově popisu úkonů 
vykonávaných v rámci agendy 

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

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, IČO, 
sídlo, ID datové schránky, síťový 
identifikátor  

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

Kontrolní orgán - Ministerstvo vnitra 
ČR 
Orgány činné v trestním řízení 
Soudy 
Nadřízený orgán - Magistrát hlavního 
města Prahy  
Advokát/Právník 
GORDIC spol. 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 je zabezpečena 
řízením přístupu nadefinováním 
přístupových oprávnění. 

 



Název / účel činnosti zpracování Stížnosti dle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, podněty a sdělení občanů 

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. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 106/2000 Sb., o poskytování 
informací 

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

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, IČO, 
sídlo, místo podnikání, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, ID datové 
schránky, podpis. Zvláštní kategorie 
údajů pouze, pokud jsou v podání 
obsaženy. 

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

Nadřízený kontrolní orgán -  Magistrát 
hlavního města Prahy 
GORDIC spol. 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 je zabezpečena 
řízením přístupu nadefinováním 
přístupových oprávnění. 
 

 

 

 



 

Název / účel činnosti zpracování Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů 

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. 159/2006 Sb., o střetu zájmů  
 

Kategorie subjektu údajů Zaměstnanec (úředníci v postavení 
vedoucích úředníků)  
Volený orgán (starosta, místostarosta, 
radní (uvolněný – neuvolněný), 
zastupitel (uvolněný pro výkon funkce))  
Vedoucí zaměstnanci příspěvkových 
organizací (s výjimkou škol)  

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
státní příslušnost, místo narození, trvalé 
bydliště, zaměstnavatel - organizace, 
funkce, datum zahájení výkonu funkce 

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

Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Magistrát hlavního města Prahy 
Správní orgán v oblasti přestupkového 
řízení 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Po dobu pracovního poměru, po dobu 
výkonu veřejné funkce, poté 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 Veřejnosprávní kontroly 

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. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě 
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů  
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
Zákon č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád 

Kategorie subjektu údajů Zástupce příspěvkové organizace 
Zaměstnanec příspěvkové organizace 
Zástupce příjemce dotace 
Zaměstnanec příjemce dotace 
Zpracovatel příjemce dotace 
Zaměstnanec (HPP, DPP, DPČ) 
Smluvní partner zřízené organizace 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, doručovací 
adresa, DIČ, telefonní kontakt, síťový 
identifikátor, podpis, další rozhodné 
údaje sdělené subjektem kontroly 

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

Nadřízený kontrolní orgán – Magistrát 
hlavního města Prahy 
GORDIC spol. s r.o. 
Orgány činné v trestním řízení 
Příspěvková organizace 

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 Vnitřní kontroly a evidence kontrol 

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. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě 
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů  
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Kategorie subjektu údajů Zaměstnanec (HPP, DPP, DPČ) 
Zastupitelé (uvolnění/neuvolnění) 
Členové komise Rady a výborů 
Zastupitelstva 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, pracovní funkce, 
telefonní kontakt, síťový identifikátor, 
podpis, další rozhodné údaje sdělené 
subjektem kontroly 

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

Nadřízený kontrolní orgán - Magistrát 
hlavního města Prahy 
GORDIC spol. s r.o. 
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 v 
ukládání dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či 
nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba je zabezpečena 
řízením přístupu nadefinováním 
přístupových oprávnění. 
 

 



 

Název / účel činnosti zpracování Vzdělávání zaměstnanců a školení 
BOZP a PO 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 
Zpracování je nezbytné pro plnění 
z pojistné smlouvy a plnění z penzijní 
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. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 

Kategorie subjektu údajů Zaměstnanec (HPP, dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr) 
Zastupitel 
Školitel 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
vzdělání, doklady o vzdělání (certifikát), 
místo narození, trvalý pobyt, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, podpis, 
IČO, adresa místa a sídla podnikání, 
bankovní spojení, ID datové schránky 

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

Inspektorát práce 
Orgány činné v trestním řízení 
Magistrát hl. města Prahy 
Zdravotní pojišťovny 
Pojišťovny 
GORDIC spol. s r.o. 
RENTEL a.s. – poskytovatel 
vzdělávacího SW Vzdělávací agentury 
(individuálně) 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Magistrát hl. města Prahy  
Institut pro veřejnou správu Praha 



Vzdělávací instituce 
Externí auditor – Nexia AP a.s. 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Po dobu trvání pracovního poměru, 
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. 

 

  



Název / účel činnosti zpracování Právní poradenská činnost 

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

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby 
Smluvní strany 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
rodné číslo, trvalé bydliště, místo 
pobytu, doručovací adresa, IČO, sídlo a 
místo podnikání, státní příslušnost, 
telefonní kontakt, síťový identifikátor, 
podpis, ID datové schránky, doklady 

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

GORDIC spol. s r.o. 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
Externí advokátní kanceláře či 
samostatní advokáti 
Dotčené správní orgány  
Soudy 
Správní orgány 
Zmocněné osoby 
Advokát/Právní zástupce 
Ústřední správní úřady 
Úřady územních samosprávných celků 

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 Výkon rozhodnutí, zastupování MČ 
v soudních sporech 

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 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních samosprávných 
celků 

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

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
rodné číslo, trvalé bydliště, místo 
pobytu, doručovací adresa, DIČ, sídlo a 
místo podnikání, státní občanství, 
telefonní kontakt, síťový identifikátor, 
podpis, ID datové schránky, údaje o 
dětech, majetkové poměry, sociální 
situace, zaměstnavatel, zdravotní stav a 
další údaje dle povahy soudního sporu. 

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

GORDIC spol. s r.o. 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
Externí advokátní kanceláře či 
samostatní advokáti 
Exekutorské úřady 
Zmocněné osoby 
Advokát/Právní zástupce 
Dotčené správní orgány  
Zmocněné osoby 
Právní zástupce 
Soudní exekutor 



Insolvenční správce 
Věcně a místně příslušný soud 
Rozhodčí soud 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 
spisovým a skartačním plánem ÚMČ a 
po dobu plynutí lhůt pro uplatnění 
opravných prostředků, pak předáno 
archivu (10 let). 

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 Evidence a zveřejňování smluv 
v Registru smluv 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 
Zpracování je nezbytné pro splnění 
podmínek určených ve smlouvě. 
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 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) 
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
Směrnice č. 4/2017 pro uzavírání smluv 
a vystavování objednávek 
Směrnice č. 3/2017 Pravidla zadávání 
veřejných zakázek 
Směrnice č. 5/2017 Pravila pro 
poskytování dotací, darů a 
spolupořadatelství MČ P5 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, DIČ, 
sídlo a místo podnikání, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, ID datové 
schránky, výpis z OR, bankovní spojení, 
jednající za PO, podpis 

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

GORDIC spol. s r.o. 
Veřejnost – anonymizováno 



třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích 

Správce registru smluv – Ministerstvo 
vnitra ČR 
Kontrolní orgán 
Finanční úřad 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
Orgán činný v trestním řízení 
Soud 
Soudní exekutor 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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. 

 


