
ODBOR PŘÍPRAVY A REALIZACE INVESTIC 

 

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 Příprava a realizace investičních akcí 

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 uzavřených smluv. 
Zpracování je nezbytné pro ochranu 
oprávněných zájmů správce 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
Zákon č. 106/2000 Sb. o poskytování 
informací 
Vyhláška 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 
Smlouva o dílo 
Smlouva příkazní 
Smlouva o spolupráci 
Objednávka 
Nakládání s majetkem ve svěřené správě MČ 
Praha 5 

Kategorie subjektu údajů Občan - žadatel 



Jednající za právnickou osobu 
Fyzická osoba podnikající 

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, bankovní spojení 

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

Projektová kancelář externí 
Zhotovitelé 
Poradci 
Znalci 
GORDIC spol. s r.o. 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
Kontrolní orgán 
Finanční úřad ČR 
Externí auditor 
Poskytovatel dotace, případně věcně 
příslušné ministerstvo 
Stavební úřad 

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. 

 

 

 


