
ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

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 Kontrola dodržování právních předpisů a 
udělování sankcí v oblasti ochrany přírody a 
krajiny, ochrany ovzduší, ochrany lesů, 
ochrany ZPF a ochrany rostlinstva a 
živočišstva a odpadového a vodního 
hospodářství 

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. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  
Zákon č. 299/2017 Sb., o rostlinolékařské péči 
Zákon č. 500/2004 Sb. – Správní řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon č. 289/1995 Sb., Lesní zákon  
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích 
s ukončenou životností 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu  
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu 



Zvláštní zákony a vyhlášky na jednotlivých 
úsecích vykonávané agendy v oblasti 
životního prostředí  
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
místo podnikání, trvalé bydliště, doručovací 
adresa, sídlo podnikání, IČO/DIČ, telefonní 
kontakt, ID datové schránky, síťový 
identifikátor, 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. 
Magistrát hl. města Prahy 
Orgány činné v trestním řízení 
Krajská veterinární správa 
Česká inspekce životního prostředí 
Účastník správního řízení 
Právní zástupce 
Veřejnost 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název / účel činnosti zpracování Zajištění mimořádných veterinárních 
opatření 

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. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba  
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

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 

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 hl. města Prahy 
Městská veterinární správa 

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. 

 

 

 

 

 



 

Název / účel činnosti zpracování Ochrana zvířat proti týrání 

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. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání  
Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba  
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

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 

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 hl. města Prahy 
Městská veterinární správa 
Orgány činné v trestním řízení 
 

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. 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Povolování kácení a uložení náhradní 
výsadby a přijímání oznámení o kácení 

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. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 
Vyhláška MŽ č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení 
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., 
statut hl. města Prahy 

Kategorie subjektu údajů Občan – žadatel 
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

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 

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 hl. města Prahy 
Inspekce životního prostředí 
Orgány činné v trestním řízení 

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. 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Zpracování podkladů pro vydání informace 
z oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany 
ovzduší, ochrany lesů, ochrany ZPF a 
ochrany rostlinstva a živočišstva 

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. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  
Zákon č. 299/2017 Sb., o rostlinolékařské péči 
Zákon č. 500/2004 Sb. – Správní řád 
Zákon č. 289/1995 Sb., Lesní zákon  
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu  
Zvláštní zákony a vyhlášky na jednotlivých 
úsecích vykonávané agendy v oblasti 
životního prostředí  
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba  
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště, 
doručovací adresa, 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 

GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hl. města Prahy 
Orgány činné v trestním řízení 
Krajská veterinární správa 
Česká inspekce životního prostředí 
Účastník správního řízení 
Právní zástupce 
Veřejnost 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Rozhodnutí o změně kultury zemědělské 
půdy 

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. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., 
statut hl. města Prahy 

Kategorie subjektu údajů Občan – žadatel 
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba podnikající 

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 

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 hl. města Prahy 
 

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. 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování 

Zpracování závazných stanovisek v 
územním, stavebním a kolaudačním řízení z 
hlediska ochrany přírody a krajiny a 
ochrany ovzduší a zemědělského půdního 
fondu 

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. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu  
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., 
statut hl. města Prahy 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba podnikající 

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 

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 hl. města Prahy 
 

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. 

 

 



Název / účel činnosti zpracování 
Zpracování stavebního povolení k vodním 
dílům a vydání kolaudačního souhlasu 
k užívání vodních děl 

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 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon  
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., 
Statut hl. města Prahy 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba  
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba podnikající 

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 

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 hl. města Prahy 
Česká inspekce životního prostředí 
Účastník správního řízení 
Právní zástupce 
Veřejnost 

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. 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Povolování trhů, svodu a veřejného 
vystoupení zvířat 

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. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon 
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba  
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba podnikající 

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 

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 hl. města Prahy 
Městská veterinární správa 

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. 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Vedení evidence včelstev 

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 
Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních 
požadavcích na chov včel a včelstev 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  
Zákon č. 299/2017 Sb., o rostlinolékařské péči 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba  
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba podnikající 

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 

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 hl. města Prahy 
Krajská veterinární správa 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Vodoprávní dozor  

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. 254/2001 Sb., vodní zákon  
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., 
Statut hl. města Prahy 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba podnikající 

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 

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 hl. města Prahy 
Česká inspekce životního prostředí 
Ministerstvo zemědělství ČR 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Vodoprávní evidence  

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. 254/2001 Sb., vodní zákon  
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., 
Statut hl. města Prahy 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba  
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

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 

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 hl. města Prahy 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Česká inspekce životního prostředí 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Vydávání a odebírání loveckých lístků a 
rybářských lístků 

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. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství 
Vyhl. č. 197/2004 Sb., k provádění zákona o 
rybářství 
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., 
statut hl. města Prahy 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Cizinec 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
rodné číslo (lovecké lístky), Výpis z rejstříku 
trestů (lovecké lístky), trvalé bydliště, 
doručovací adresa, místo narození, státní 
příslušnost, průkaz totožnosti, 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. 
Magistrát hl. města Prahy 
Orgány činné v trestním řízení 

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. 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Vydání souhlasu s odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu (ZPF) a 
rozhodnutí o odvodech 

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  
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., 
statut hl. města Prahy 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, 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 

GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hl. města Prahy 
Ministerstvo životního prostředí ČR 

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. 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Výkon povodňového orgánu v období 
mimo povodeň  

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. 254/2001 Sb., vodní zákon  
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., 
Statut hl. města Prahy 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště, 
doručovací adresa, síťový identifikátor, 
telefonní kontakt, datum narození, 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. 
Magistrát hl. města Prahy 
Povodňový orgán  
Česká inspekce životního prostředí  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování 
Přijímání oznámení o výskytu škodlivých 
organismů 

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. 299/2017 Sb., o státní 
rostlinolékařské péči 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, IČO, sídlo 
podnikání, místo podnikání, síťový 
identifikátor, telefonní kontakt, datum 
narození, 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. 
Magistrát hl. města Prahy 
Orgány činné v trestním řízení 
Statní rostlinolékařská správa 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování 
Zpracování závazných stanovisek v 
územním stavebním řízení z hlediska 
vodního a odpadového řízení a zpracování 
vyjádření k záměru, jež může ovlivnit vodní 
poměry 
(dle § 149 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád) 

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. 254/2001 Sb., o vodách 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Právnická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, IČO, sídlo 
podnikání, místo podnikání, síťový 
identifikátor, telefonní kontakt, 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. 
Magistrát hl. města Prahy 
Česká inspekce životního prostředí 
Účastník správního řízení 
Právní zástupce 
Veřejnost 

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. 

 


