
ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE 

 

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 Média – tiskový mluvčí (časopis Pětka, 
Sociální sítě - Facebook, webové stránky, 
Ankety) 

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 právní 
povinnost, která se na správce vztahuje. 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 46/2000 Sb., Tiskový zákon 
Zákon č. 121/2000 Sb., Autorský zákon 
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek  
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Objednávka – vystavení faktury u externistů 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu 
zpracování v souladu s příslušnou 
legislativou 

Kategorie subjektu údajů Občan – inzerent, autor článku, senioři, 
snoubenci a zákonní zástupci nezletilých 
Občan – Fyzická osoba podnikající  
Občan – Jednající za právnickou osobu 
Statutární zástupce příspěvkové organizace 
Zaměstnanec úřadu MČ P5 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, podobizna, rodné 
audio, video, funkce, vzdělání, povolání, 
síťový identifikátor, telefonní kontakt, adresa, 
QR kód, IČO/DIČ, podpis 

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

SAMAB Press Group a.s. (Tiskárna – pro 
časopis PĚTKA),  



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

Jan Bělovský (Grafik) 
Filip Vido (Fotograf) 
Fairajzl Jan (Fotograf) 
Tomáš Kňourka (Šéfredaktor časopisu 
PĚTKA) 
Barbora Vodochodská Machková (Korektorka 
časopisu PĚTKA) 
GORDIC spol. s r.o. 
Veřejnost 
Ostatní média: 

- Praha TV s.r.o.  
- Pražský patriot s.r.o.  

Člen redakční rady (pokud není zaměstnanec 
ÚMČ) – pan Brenčič Vladan (zastupitel) 

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 Kronika MČ Praha 5 a udělení čestného 
občanství  

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje 
Zpracování probíhá na základě uděleného 
souhlasu subjektu údajů 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby  

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, místo pobytu, IČO/DIČ, sídlo 
podnikání, místo podnikání, ID datové 
schránky, síťový identifikátor, telefonní 
kontakt, podpis, náboženské vyznání, 
politické názory, filozofické přesvědčení, 
zdravotní stav, údaje o dětech 

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

Roman Petrus (Externí kronikář) 
Pavel Fabiny (psaní historických článků do 
časopisu PĚTKA) 
GORDIC spol. s r.o. 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
Občané (veřejnost) 
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 Zajištění evidence a propagace akcí MČ 
Praha 5 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Zpracování probíhá na základě uděleného 
souhlasu subjektu údajů 

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 
Souhlas pro publikací fotografie do novin a 
pro pořizování video dokumentace k 
zveřejnění na webových stránkách a na 
sociálních sítích 

Kategorie subjektu údajů Občan 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby 
Zaměstnance ÚMČ Praha (DPP, DPČ a HPP) 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, místo pobytu, IČO/DIČ, sídlo 
podnikání, místo podnikání, 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 

Filip Vido (Fotograf) 
Fairajzl Jan (Fotograf) 
Tomáš Haas (Externista na PR) 
Tomáš Kopečný (Externista na PR) 
Tomáš Kňourka (Šéfredaktor časopisu 
PĚTKA) 
Roman Petrus (Externí kronikář) 
Pavel Fabiny (psaní historických článků do 
časopisu PĚTKA) 
GORDIC spol. s r.o. 
Kontrolní orgán 
Občané – úřední deska 

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 Poskytování individuálních a 
programových dotací MČ Praha 5 – oblast 
kultury, sportu, památkové péče, 
zahraničních vztahů a podpory podnikatelů 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Zpracování probíhá na základě uděleného 
souhlasu subjektu údajů. 
Zpracování je nezbytné pro plnění z uzavřené 
smlouvy. 

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. 99/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
Souhlas ke zpracování osobních údajů pro 
účely účelové dotace. 
Smlouva o poskytnutí dotace 
Darovací smlouva 

Kategorie subjektu údajů Občan 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, IČO/DIČ, 
sídlo podnikání, místo podnikání, síťový 
identifikátor, telefonní kontakt, ID datové 
schránky, podpis, výpis z RT, výpis z OR, 
doklad o založení bankovního účtu, bankovní 
spojení, údaje o dětech 

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. 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
Kontrolní orgán  
Externí auditor 
Finanční úřad 

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. 



 


