
ODBOR SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY A PREVENCE KRIMINALITY: 

 

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 Realizace činností sociální práce, vedení 
agendy z oblasti sociální kurately pro 
dospělé 

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. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Kategorie subjektu údajů Občan  - klient 
Občan – příbuzný klienta 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné jméno a 
příjmení, datum narození, trvalé bydliště, 
místo narození, rodné číslo, místo pobytu, 
doručovací adresa, partnerství, 
zaměstnavatel, pracovní posudky, zpráva 
vězeňské služby, zpráva doprovodné 
organizace, zpráva orgánu činného v trestním 
řízení, zpráva ústavního zařízení, sociální 
dávky, rozhodnutí soudu, výpis z rejstříku 
trestů, státní příslušnost, rodinný stav, 
rodinný příslušník, děti, telefonní kontakt, ID 
datové schránky, zdravotní stav 

Kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou, či mohou být osobní 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Soud 



údaje zpřístupněny, vč. příjemců 
ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Soudní exekutor 
Orgány činné v trestním řízení 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Úřad práce 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Poskytovatel sociální služby 
Zdravotnické zařízení 
Věcně a místně příslušný úřad 
Probační a mediační služba 
Kontrolní orgán 
Veřejný ochránce práv 
Účastník procesu – občan 
Ministerstvo vnitra ČR 
Magistrát hl. města Prahy – odbor bytového 
fondu, odbor sociálních věcí 
Vězeňská služba 
Zplnomocněná osoba 

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 Kurátor pro děti a mládež 

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. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád  
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí 
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o sociálně-
právní ochraně dětí 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních 
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 
mládeže 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
nebo ochranné výchovy 
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů 
Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod 
Sdělení Federálního ministerstva 
zahraničních věcí o Úmluvě č. 104/1991 Sb., o 
právech dítěte 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků 
Zákon č. 106/1999., o svobodném přístupu 
k informacím 

Kategorie subjektu údajů Občan  - Nezletilé dítě, jeho rodiče (zákonný 
zástupce) a jiní příbuzní, osoby blízké, osoba 
pečující, poručníci 
Občan cizí země – Nezletilé dítě na území 
ČR, nezletilý cizinec bez doprovodu na 
území ČR (dále jen NBD), osoba odpovědná 



za výchovu nezletilého dítěte, osoba pečující, 
osoba příbuzná, nebo blízká 
Kolizní opatrovník 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné příjmení, 
datum narození, trvalé bydliště, místo 
narození, rodné číslo, kopie rodného listu, 
místo pobytu, doručovací adresa, partnerství, 
zaměstnavatel, pracovní posudky, zpráva 
školského zařízení, zpráva z obžaloby orgánů 
činných v trestním řízení, zpráva o prospěchu 
a chování dětí, lékařské zprávy, sociální 
dávky, rozhodnutí soudu, znalecký posudek, 
státní příslušnost, rodinný stav, rodinný 
příslušník, telefonní kontakt, ID datové 
schránky, zdravotní stav, podobizna, 
zvukové záznamy, potvrzení o zdravotním 
stavu, spis o ustanovení úhrady, náboženské 
vyznání, politické názory, rasový/etnický 
původ, filozofické přesvědčení, členství 
v odborech, biometrické údaje, genetické 
údaje, sexuální život/orientace 

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

GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hlavního města Prahy 
Soudy (obvodní, okresní, krajský, městský) 
Orgány činné v trestním řízení 
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadují 
okamžitou pomoc 
Pověřené osoby sociálně právní ochrany i 
nestátní organizace, které jsou pověřeny na 
základě zákona 
Poskytovatel pobytové sociální služby 
Kontrolní orgán 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 
Školská zařízení a školy (i SVP) 
Ambasády a velvyslanectví 
OPU 
Cizinecká policie  
Zařízení pro výkon ÚV a OV 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
Brno 
Úřad práce ČR 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Zdravotnická zařízení  



Věcně a místně příslušný úřad 
Ombudsman 
Bankovní instituce 
Účastník procesu – občan 
Zplnomocněná osoba 
Městská policie 
Probační a mediační služba  
Zdravotní pojišťovna 
Zařízení pro děti cizince 
Ministerstvo vnitra ČR – OAMP 
OPU 

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 Náhradní rodinná péče 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně 
důležitých zájmů. 
Zpracování je nezbytné pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků. 
Zpracování je nezbytné pro účely archivace 
ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či 
historického výzkumu nebo pro statistické 
účely. 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád  
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí 
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o sociálně-
právní ochraně dětí 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních 
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 
mládeže 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
nebo ochranné výchovy 
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů 
Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod 
Sdělení Federálního ministerstva 
zahraničních věcí o Úmluvě č. 104/1991 Sb., o 
právech dítěte 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků 



Zákon č. 106/1999., o svobodném přístupu k 
informacím 

Kategorie subjektu údajů Občan  - Nezletilé dítě, jeho rodiče (zákonný 
zástupce) a jiní příbuzní, osoby blízké, osoby 
v evidenci, osoba pečující, poručníci, žadatelé 
(osvojení, PP, PPD) 
Občan cizí země – Nezletilé dítě na území 
ČR, osoba odpovědná za výchovu nezletilého 
dítěte, osoba pečující, osoba příbuzná, nebo 
blízká 
Kolizní opatrovník 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, státní 
příslušnost, datum narození, trvalé bydliště, 
doručovací adresa, místo pobytu, 
zaměstnavatel, síťový identifikátor, telefonní 
kontakt, ID datové schránky, podpis, spis o 
ustanovení náhrady, podobizna, rozhodnutí 
soudu, majetkové poměry, finanční příjmy, 
zdravotnická dokumentace, posudky, rasový, 
etnický původ, náboženské vyznání, politické 
názory, filozofické přesvědčení, členství 
v odborech, biometrické údaje, genetické 
údaje, zdravotní stav sexuální 
život/orientace 

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

GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hlavního města Prahy 
Soudy (obvodní, okresní, krajský, městský) 
Orgány činné v trestním řízení 
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadují 
okamžitou pomoc 
Pověřené osoby sociálně právní ochrany i 
nestátní organizace, které jsou pověřeny na 
základě zákona 
Poskytovatel pobytové sociální služby 
Kontrolní orgán 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 
Školská zařízení a školy (i SVP) 
Ambasády a velvyslanectví 
OPU 
Zdravotní pojišťovna 
Cizinecká policie  
Zařízení pro výkon ÚV a OV 
Ministerstvo zahraničních věcí 



Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
Brno 
Úřad práce ČR 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Zdravotnická zařízení  
Věcně a místně příslušný úřad 
Ombudsman 
Bankovní instituce 
Zplnomocněná osoba 
Účastník procesu - občan 

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 
Parkovací průkazy označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou 

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 
provádění sociálního zabezpečení 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan Žadatel 
Opatrovník 
Zákonný zástupce nezletilého 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, trvalé 
bydliště, důvod podání žádosti, číslo a doba 
platnosti průkazu ZTP a ZTP/P, list 
opatrovníka, telefonní kontakt, podpis 

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

Orgány činné v trestním řízení 
Městská policie 
Nadřízený 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. 
Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Pohřby zajištěné obcí 

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 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

Kategorie subjektu údajů Občan  - příbuzný zemřelé osoby 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště, datum 
narození, telefonní kontakt 

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

Nemocnice 
Policie ČR 
Ambasády jednotlivých státu 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Poradce pro cizince, národní menšiny a 
etnické skupiny 

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. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře 
Zákon č.176/2019 Sb., o pobytu cizinců na 
území ČR 

Kategorie subjektu údajů Občan  - klient 
Občan – příbuzný klienta 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, rodné číslo, státní příslušnost, 
stav, rodinný příslušník, děti, doručovací 
adresa, zdravotní stav, telefonní kontakt, ID 
datové schránky, podpis 

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
GORDIC spol. s r.o. 
Kontrolní orgán 
Cizinecká policie 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Ministerstvo vnitra ČR 
Úřad práce ČR 
Městská policie  
Poskytovatel sociální služby 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Zdravotnické zařízení 
Věcně a místně příslušný úřad 
Probační a mediační služba 
Veřejný ochránce práv 
Účastník procesu – občan 
Magistrát hl. města Prahy – odbor bytového 
fondu, odbor sociálních věcí 
Vězeňská služba 
Zplnomocněná osoba 

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 Realizace činností sociální práce 

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. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním 
existenčním minimu 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře 
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením 
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizace a 
provádění sociálního zabezpečení 

Kategorie subjektu údajů Občan  - klient 
Občan – příbuzný klienta 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, rodné 
číslo, státní příslušnost, stav, rodinný 
příslušník, děti, síťový identifikátor, telefonní 
kontakt, ID datové schránky, podpis 

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Soud 
Soudní exekutor 
Orgány činné v trestním řízení 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Úřad práce 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Poskytovatel sociální služby 
Zdravotnické zařízení 
Věcně a místně příslušný úřad 
Probační a mediační služba 
Kontrolní orgán 
Ombudsman 
Účastník procesu – občan 
Ministerstvo vnitra ČR 
Kontrolní orgán –  
Magistrát hl. města Prahy – odbor bytového 
fondu a odbor sociálních věcí 

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 Sociální práce - OSPOD 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně 
důležitých zájmů. 
Zpracování je nezbytné pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků. 
Zpracování je nezbytné pro účely archivace 
ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či 
historického výzkumu nebo pro statistické 
účely. 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád  
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní 
ochraně dětí 
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o 
sociálněprávní ochraně dětí 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních 
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 
mládeže 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
nebo ochranné výchovy 
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů 
Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod 
Sdělení Federálního ministerstva 
zahraničních věcí o Úmluvě č. 104/1991 Sb., o 
právech dítěte 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků 
Zákon č. 561/2004 , školský zákon 



Kategorie subjektu údajů Občan  - Nezletilé dítě, jeho rodiče a jiní 
příbuzní, osoby blízké, osoby v evidenci, 
poručníci, žadatelé (osvojení, PP, PPD) 
Občan cizí země – Nezletilé dítě na území 
ČR, nezletilý cizinec bez doprovodu na 
území ČR (dále jen NBD), osoba odpovědná 
za výchovu nezletilého dítěte, osoba pečující, 
osoba příbuzná, nebo blízká 
Kolizní opatrovník 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, rodné 
číslo, státní příslušnost, stav, rodinný 
příslušník, děti, síťový identifikátor, telefonní 
kontakt, ID datové schránky, podpis, 
Rasový/etnický původ, náboženské vyznání, 
politické názory, filozofické přesvědčení, 
členství v odborech, biometrické údaje, 
genetické údaje, zdravotní stav, sexuální 
život/orientace 

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

GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hlavního města Prahy 
Soudy (obvodní, okresní, krajský, městský) 
Orgány činné v trestním řízení 
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadují 
okamžitou pomoc 
Pověřené osoby sociálně právní ochrany i 
nestátní organizace, které jsou pověřeny na 
základě zákona 
Poskytovatel pobytové sociální služby 
Kontrolní orgán 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 
Školská zařízení a školy (i SVP) 
Ambasády a velvyslanectví 
OPU 
Cizinecká policie  
Zařízení pro výkon ÚV a OV 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
Brno 
Úřad práce ČR 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Zdravotnická zařízení  
Věcně a místně příslušný úřad 
Ombudsman 



Bankovní instituce 
Účastník procesu – občan 
Zplnomocněná osoba 
Městská policie 
Probační a mediační služba  
Zdravotní pojišťovna 
Zařízení pro děti cizince 
Ministerstvo vnitra ČR – OAMP 
OPU 

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 funkce veřejného opatrovníka 

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. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech 
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním 
existenčním minimu 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře 
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením 
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení 

Kategorie subjektu údajů Občan – Klient - Opatrovanec 
Občan – Osoby příbuzné a blízké 

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

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

GORDIC spol. s r.o. 
Oprávněný subjekt veřejné správy 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Pražská správa sociálního zabezpečení 
Zdravotní pojišťovna 
Soud  
Notář 
Soudní exekutor 
Poskytovatel zdravotnických služeb 
Poskytovatel sociálních služeb 
Český telekomunikační úřad 
Úřad práce ČR 
Český úřad zeměměřičský a katastrální 
Lékaři 
Bankovní a nebankovní instituce 
Finanční úřad ČR 
Účastníci 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 Zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí 
v oblasti péče o rodinu a děti 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Zpracování je nezbytné pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků. 
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně 
důležitých zájmů. 
Zpracování je nezbytné pro účely archivace 
ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či 
historického výzkumu nebo pro statistické 
účely. 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád  
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní 
ochraně dětí 
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o 
sociálněprávní ochraně dětí 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních 
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 
mládeže 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
nebo ochranné výchovy 
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů 
Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod 
Sdělení Federálního ministerstva 
zahraničních věcí o Úmluvě č. 104/1991 Sb., o 
právech dítěte 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 



Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků 
Zákon č. 561/2004 , školský zákon 

Kategorie subjektu údajů Občan  - Nezletilé dítě, jeho rodiče (zákonný 
zástupce) a jiní příbuzní, osoby blízké, osoby 
v evidenci, poručníci 
Občan cizí země – Nezletilé dítě na území 
ČR, osoba odpovědná za výchovu nezletilého 
dítěte, osoba pečující, osoba příbuzná, nebo 
blízká 
Kolizní opatrovník 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, rodné 
příjmení, datum narození, trvalé bydliště, 
doručovací adresa, místo narození, kopie 
rodného listu, státní příslušnost, místo 
pobytu, rodinný příslušník, rodinný stav, 
partnerství, pracovní posudky, zprávy 
školských zařízení, zprávy a obžaloby orgánů 
činných v trestním řízení, zprávy o 
prospěchu a chování dětí, lékařské zprávy, 
síťový identifikátor, telefonní kontakt, ID 
datové schránky, podpis, sociální dávky, 
rozhodnutí soudu, znalecký posudek, 
podobizna, zvukové záznamy, potvrzení o 
zdravotním stavu, majetkové poměry, 
finanční příjmy, spis o stanovení úhrady, 
zaměstnavatel, rasový/etnický původ, 
náboženské vyznání, politické názory, 
filozofické přesvědčení, členství v odborech, 
biometrické údaje, genetické údaje, zdravotní 
stav, sexuální život/orientace 

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

GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hlavního města Prahy 
Soudy (obvodní, okresní, krajský, městský) 
Orgány činné v trestním řízení 
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadují 
okamžitou pomoc 
Pověřené osoby sociálně právní ochrany i 
nestátní organizace, které jsou pověřeny na 
základě zákona 
Poskytovatel pobytové sociální služby 
Kontrolní orgán 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 
Školská zařízení a školy (i SVP) 



Ambasády a velvyslanectví 
OPU 
Zdravotní pojišťovna 
Cizinecká policie  
Zařízení pro výkon ÚV a OV 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
Brno 
Úřad práce ČR 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Zdravotnická zařízení  
Věcně a místně příslušný úřad 
Ombudsman 
Bankovní instituce 
Zplnomocněná osoba 
Účastník procesu - občan 

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 Ustanovování zvláštního příjemce důchodů 

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. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení 
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád  
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů 

Kategorie subjektu údajů Česká správa sociálního zabezpečení 
Nadřízený správní orgán 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum 
narození, trvalé bydliště, místo pobytu, 
důvod podání žádosti, síťový identifikátor, , 
telefonní kontakt, ID datové schránky, podpis 

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

GORDIC spol. s r.o. 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Nadřízený správní 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. 
Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 

 

 

 

 

 

 



 

Název / účel činnosti zpracování Významná životní jubilea 

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. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan jubilant (80, 85, 90, 95, 100 + let) 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, trvalé 
bydliště, telefonní kontakt 

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

 

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. 

 

 

 


