
ODBOR INFORMATIKY 

 

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 Webové stránky městské části 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při 
výkonu veřejné moci. 

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. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti 
Zákon č. 46/2000 Sb., Tiskový zákon 
Zákon č. 121/2000 Sb., Autorský zákon 

Kategorie subjektu údajů Zaměstnanci ÚMČ 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, funkce, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, audiozáznam, 
videozáznam 

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

Veřejnost 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle typu zveřejněných informací – 
krátkodobé (např. úřední deska, záznamy 
z kontrolního a finančního výboru, povinně 
zveřejňované informace, informace 
poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb. 
apod.), střednědobé (dle volebního období), 
dlouhodobé (historické informace - kronika) 

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

Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 

 



Název / účel činnosti zpracování Rezervační systém – vyvolávací zařízení 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při 
výkonu veřejné moci. 

Právní titul pro zpracování X 

Kategorie subjektu údajů Žadatelé 
Osoby, jenž využily elektronického systému 
přihlašování 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, telefonní kontakt, 
síťový identifikátor, název firmy, ÏČO/DIČ 

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

 
 

X 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Do doby trvání rezervace 

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

Elektronická podoba  

 


