Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR

Odbor hospodářské a majetkové správy

Účel zpracování - KUJČK

Právní titul pro zpracování

Právní základ
pro
zpracování
dle GDPR

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Plánované lhůty
pro výmaz
jednotlivých
kategorií údajů

registrační čísla pracovních míst
oprávněných zaměstnanců s
přístupem k účelu zpracování
osobních údajů

Výzva k účasti a realizace veřejných
zakázek malého rozsahu vztahujících se k
činnosti odboru

zákon č. 134/2016 Sb., o
čl. 6 odst. 1
zadávání veřejných zakázek
písm. c)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

uchazeči o veřejnou zakázku:
_osoby vykonávající činnost
statutárního organu či zástupce
právnické osoby
_ fyzické osoby podnikající
_ fyzické osoby

_jméno, příjmení a titul osoby
_orgány Jihočeského kraje
vykonávající činnost statutárního
_kontrolní orgány
organu či zástupce právnické
_účastníci zadávacího řízení
osoby a fyzické osoby podnikající,
IČO, DIČ, adresa
_ jméno, příjmení, titul, datum
narození, místo trvalého pobytu,
číslo bankovního účtu, výpis z RT fyzické osoby

10 let

3646, 0463, 3105, 0657, 3589,
3493, 0449, 0450, 0305 ,0626,
3234, 0312, 0361,
0723, 3020, 0438, 3427, 3247

Příprava podkladů a materiálů pro jednání
orgánů Jihočeského kraje (RK, ZK) v
souladu se zákonem č. 129/2000 Sb.

zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích

čl. 6 odst. 1
písm. c)

osoby dotčené příslušnou věcí

jméno, příjmení, datum narození, _orgány Jihočeského kraje
rodné číslo, adresa bydliště, telefon _kontrolní orgány
_osoby dotčené příslušnou věcí

10 let

3646, 0463, 3105, 3589, 3493,
0449, 0450, 0626, 3234, 0312,
0361, 3020, 0438, 3247

Evidence smluv uzavíraných Jihočeským
krajem, příprava a posuzování smluv, pro
jednání o uzavření, změně nebo plnění
smlouvy podle zákona č. 129/2000 Sb. a
dle příslušné vnitřní normy

zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích

čl. 6 odst. 1
písm. b)

_osoby vykonávající činnost
statutárního organu či zástupce
právnické osoby
_ fyzické osoby podnikající
_ fyzické osoby

smluvní strany

po dobu trvání
0640, 0305, 0626, 3020, 3427,
smluvního vztahu a 0416
dále 5 let

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona
č. 500/2004 Sb., a petic podle zákona č.
85/1990 Sb. a podle pravidel pro přijímání a
vyřizování petic a stížností

zákon č. 500/2004 Sb. , správní čl. 6 odst. 1
řád
písm. c), e)
zákon č. 85/1990 Sb., o právu
petičním

_stěžovatelé
_osoby napadené stížností
_petenti

_stěžovatelé
_petenti
_osoby napadené stížností
_orgány činné v trestním řízení
_jiné orgány veřejné správy – v
případě, že jsou kompetentní k
vyřízení

5 let

0401, 0441, 0421

Sdělování výše nedoplatku přídělové ceny
dle § 6 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb.

zákon č. 229/1991 Sb. ze dne čl. 6 odst. 1
21. května 1991 o úpravě
písm. c)
vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku

účastníci řízení - nejde o správní
řízení

jméno, příjmení, datum narození
(rodné číslo pro účely katastru
nemovitostí), adresa místa trvalého
pobytu, adresa pro doručování,
IČO, DIČ, informace o zápisu v ŽR
nebo v OR či jiném rejstříku,
bankovní spojení
_jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu fyzické
osoby
_jméno, příjmení a titul osoby
vykonávající činnost statutárního
organu či zástupce právnické
osoby a fyzické osoby podnikající,
IČO, DIČ, adresa
jméno, příjmení, rodné číslo,
adresa, vlastnická práva k
nemovitostem

_Ministerstvo zemědělství
_Státní pozemkový úřad

5 let

0443

Dispozice s nemovitým majetkem

zákon č. 89/2012 Sb. ,
občanský zákoník
zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích
zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích
zákon č. 499/2004 Sb. ze dne
30. června 2004 o archivnictví a
spisové službě a o změně
některých zákonů
další zvláštní zákony

čl. 6 odst. 1
písm. b)

smluvní strany

jméno, příjmení, datum narození
(příp. rodné číslo), adresa, číslo
účtu

Katastrální úřad pro Jihočeský
kraj

5-10 let

0441, 0442, 0443, 1705,1706,
1707, 1710, 1713, 1716, 1718,
1719

čl. 6 odst. 1
písm. c)

dle typu agendy

jméno, příjmení, adresa místa
jiné orgány veřejné správy
trvalého pobytu, adresa bydliště,
adresa pro doručování, titul, datum
narození, státní příslušnost další
údaje dle příslušných právních
předpisů a dle typu agendy

dle jednotlivých
agend a
stanovených
spisových a
skartačních znaků

0421, 0422, 0424, 0425, 0426,
0427, 0444

Vedení spisové služby podle zákona o
archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů ve vztahu ke všem
agendám

Vydávání ověřených výstupů z informačních zákon č. 365/2000 Sb. ze dne
systému veřejné správy (ISVS )
14.září 2000 o informačních
systémech veřejné správy a o
změně některých dalších
zákonů

čl. 6 odst. 1
písm. c)

žadatelé

jméno, příjmení, rodné příjmení,
nejsou
titul, datum a místo narození, rodné
číslo, adresa trvalého bydliště, číslo
občanského průkazu, pasu,
řidičského průkazu

Czech POINT –
0427, 0444
rejstřík trestů 6 let +
konverze
dokumentů 10 let

Agenda pokladny

čl. 6 odst. 1
písm. f)

plátci a příjemci platby

jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu nebo
adresa bydliště a adresa pro
doručování
jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu nebo
adresa bydliště a adresa pro
doručování; další údaje rozhodné
pro vyřízení příslušné události informace o zdravotním stavu,
propočet ušlého výdělku

plátci a příjemci plateb

5-10 let

0408, 0409

_pojišťovací makléř
_pojišťovny
_Policie ČR
_Inspektorát bezpečnosti práce

10 let

0403, 0411

jméno, příjmení, datum narození,
adresa bydliště; další údaje
rozhodné pro vyřízení příslušné
události (informace o zdravotním
stavu)
jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu nebo adresa pro
doručování

_pojišťovna
_pojišťovací makléř kraje

5-10 let

1717, 0403

_referent OHMS
_pokladní KÚ

5-10 let

1718, 1714, 0408, 0409

Vedení agendy BOZP (pracovní úrazy)

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník čl. 6 odst. 1
práce
písm. c)
zákon č. 309/2006 Sb., ze dne
23. května 2006, kterým se
upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci)

zaměstnanci

Vyřizování pojistných událostí a pojištění

účetní předpisy

čl. 6 odst. 1
písm. b)

klienti

čl. 6 odst. 1
písm. b)

zaměstnanci

Agenda ochranné pomůcky

