
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 

zadávání veřejných zakázek

zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

uchazeči o veřejnou zakázku:                

_osoby vykonávající činnost 

statutárního organu či zástupce 

právnické osoby                                  

_ fyzické osoby podnikající

_ fyzické osoby                   

_jméno, příjmení a titul osoby 

vykonávající činnost statutárního 

organu či zástupce právnické 

osoby a fyzické osoby podnikající, 

IČO, DIČ, adresa 

_ jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého pobytu, 

číslo bankovního účtu, výpis z RT - 

fyzické osoby

_orgány Jihočeského kraje

_kontrolní orgány

_účastníci zadávacího řízení

10 let 0202, 0207,0210,0215, 0217

Podání veřejného ochránce práv zaslaná na 

základě zákona o veřejném ochránci práv a 

spolupráce na jejich vyřizování

zákon č. 349/1999 Sb., o 

veřejném ochránci práv

čl. 6 odst. 1 

písm. e), f)

osoby, které podaly podání 

veřejnému ochránci práv

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu, 

adresa bydliště, adresa pro 

doručování

veřejný ochrance práv a jeho 

kancelář

5 let po vyřízení 0215, 0217, 0218, 0001

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, 

rodné číslo, adresa bydliště, telefon

_orgány Jihočeského kraje

_kontrolní orgány

_osoby dotčené příslušnou věcí

10 let  0202, 0207, 0215, 0217

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   

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

smluvní strany po dobu trvání 

smluvního vztahu a 

dále 5 let

0215, 0217, 0202

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 

řád

zákon č. 85/1990 Sb., o právu 

petičním

čl. 6 odst. 1 

písm. c), e)

_stěžovatelé

_osoby napadené stížností

_petenti

_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   

_stěžovatelé

_petenti

_osoby napadené stížností

_orgány činné v trestním řízení

_jiné orgány veřejné správy – v 

případě, že jsou kompetentní k 

vyřízení

5 let 0217, 0001

Vyřizování žádostí o informace podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím 

v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb. vč. 

rozhodování o odmítnutí těchto žádostí

zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k 

informacím

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c), e)

_žadatelé o informace a jejich 

zástupci

_dotčené osoby

žadatel: jméno, příjmení,

datum narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo, není-li 

přihlášena k trvalému pobytu, 

adresa bydliště a adresu pro 

doručování, liší-li se od adresy 

místa trvalého pobytu nebo 

bydliště, elektronická adresa, 

datová schránka

_žadatelé o informace a jejich 

zástupci

_správní orgány provádějící 

přezkum rozhodnutí

_správní soudy

5 let 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 

0209, 0210, 0215, 0216, 0217, 

0218

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



Evidence přijaté a poskytnuté veřejné 

finanční podpory včetně podpory malého 

rozsahu (de minimis) podle zákona č. 

215/2004 Sb.

zákon č. 215/2004 Sb., o 

úpravě některých vztahů v 

oblasti veřejné podpory

čl. 6 odst. 1 

písm. b)

poskytovatel nebo příjemce veřejné 

finanční podpory

titul, jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště nebo adresa pro 

doručování, rodné číslo, kontakt 

(tel., fax, e-mail, datová schránka), 

plátce DPH, IČ, úpadek - dle 

příslušných právních předpisů

_ČR:subjekty veřejné správy (na 

základě zvláštního zákona), 

subjekty, které prokáží právní 

zájem, soudy

_zahraniční subjekty:subjekty 

veřejné správy subjekty, které 

prokáží právní zájem, soudy

10 let 0215, 0216

Centrální evidence stížností dle správního 

řádu a dle příslušné vnitřní normy pro 

vyřizování petic a stížností v návaznosti na 

zákon o krajích a spolupráce na jejich 

vyřizování

zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách

čl. 6 odst. 1 

písm. c), f)

stěžovatelé jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu, 

adresa bydliště, adresa pro 

doručování

jiné orgány veřejné správy – v 

případě, že jsou kompetentní k 

vyřízení

5 let po vyřízení 0217

Centrální evidence petic dle příslušné vnitřní 

normy pro vyřizování petic a stížností v 

návaznosti na zákon o krajích a spolupráce 

na jejich vyřizování.

zákon č. 85/1990 Sb., o právu 

petičním

čl. 6 odst. 1 

písm e), f)

petenti jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu, 

adresa bydliště, adresa pro 

doručování

jiné orgány veřejné správy – v 

případě, že jsou kompetentní k 

vyřízení

5 let po vyřízení 0217

Vyvěšování dokumentů na úřední desku (vč. 

elektronické)

zákon č. 129/2000 Sb. , o 

krajích

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení viz § 37 správního řádu

další rozhodné údaje dle 

charakteru zveřejňovaného 

dokumentu

veřejnost 5 let 0203

Zajištění pracovně-právních a obdobných 

vztahů a všech povinností s nimi spojených

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce

zákon č. 312/2002 Sb., o 

úřednících ÚSC

zákon č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních 

službách

zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích

zákon č. 592/1992 Sb., o 

pojistném na veřejné ZP

zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální 

zabezpečení 

zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů

zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění

zákon č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění

zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti

nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 

o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě

nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě

vyhláška MV č. 125/1993 Sb.

vyhláška MZd č. 79/2013 Sb.

čl. 6 odst. 1 

písm c)

_zaměstnanci

_uchazeči o zaměstnání

_stážisté

_členové zastupitelstva

_členové výborů zastupitelstva, 

komisí rady a zvláštních orgánů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva 

_adresní a identifikační údaje

_popisné údaje

_údaje o jiných osobách

pozn.: rozsah osobních údajů je 

diferencován dle kategorií subjektů 

údajů v nástupních dokumentech, 

formulářích a čestných 

prohlášeních

_zdravotní pojišťovny

_ČSSZ, OSSZ

_finanční úřady

_banky

_penzijní společnosti

_inspektorát práce

_úřad práce

_poskytovatel pracovně 

lékařských služeb

_soudy, Policie ČR, exekutoři

_garanti projektů EU

až 50 let (dle 

spisového a 

skartačního řádu)

0207, 0208, 0209, 0210, 0215, 

0216



Zajištění vzdělávacích akcí podle zákona o 

úřednících územních samosprávných celků

zákon č. 312/2002 Sb., o 

úřednících ÚSC

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci vzdělávacích akcí jméno, příjmení, titul zaměstnance, 

datum a místo narození, 

úředník/zaměstnanec/vedoucí 

úředník, adresa trvalého bydliště, 

název zaměstnavatele, IČO, DIČ, 

fakturační adresa, bankovní 

spojení

vzdělávací instituce 5 let 0207, 0210

Žádost o uznání rovnocennosti vzdělání 

(ZOZ, vzdělávání vedoucích úředníků a 

vedoucích úřadů, vstupního vzdělávání)

zákon č. 312/2002 Sb., o 

úřednících ÚSC

vyhl. MV č. 512/2002, o ZOZ 

úředníků ÚSC

vyhl. MV č. 511/2002, o uznání 

rovnocennosti vzdělání 

úředníků ÚSC

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_zaměstnanci jméno, příjmení, titul zaměstnance, 

datum a místo narození, 

úředník/zaměstnanec/vedoucí 

úředník, adresa trvalého bydliště, 

název zaměstnavatele, IČO, DIČ, 

fakturační adresa, bankovní 

spojení

Ministerstvo vnitra ČR až 50 let (dle 

spisového a 

skartačního řádu)

0207, 0210

Postupy a úkony správního orgánu na 

úseku řešení podjatosti úředních osob

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c), e)

_účastníci řízení

_dotčené osoby

_dotčené orgány

_fyzická osoba - jméno, příjmení, 

datum narození a místo trvalého 

pobytu, popř. jiná adresa pro 

doručování (v podání souvisejícím 

s podnikatelskou činností fyzické 

osoby jméno a příjmení, popř. 

dodatek odlišující osobu 

podnikatele nebo druh podnikání 

vztahující se k této osobě nebo jí 

provozovanému druhu podnikání, 

IČO a adresu zapsanou v 

obchodním rejstříku nebo jiné 

zákonem upravené evidenci jako 

místo podnikání, popř. jinou adresu 

pro doručování)

_právnická osoba - název, IČO 

nebo obdobný údaj a adresa sídla, 

popř. jiná adresa pro doručování

_účastníci řízení

_dotčené osoby

_dotčené orgány

_ministerstva

5 let 0217, 0001


