
Účel zpracování - KUJ ČK Právní titul pro zpracování

Právní základ 
pro 

zpracování 
dle GDPR

Kategorie subjekt ů údajů Kategorie osobních údaj ů Kategorie p říjemců

Plánované lh ůty 
pro výmaz 

jednotlivých 
kategorií údaj ů

registra ční čísla pracovních míst 
oprávn ěných zam ěstnanc ů s 
přístupem k ú čelu zpracování 

osobních údaj ů

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 0112, 0138, 0116, 0121, 0110

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 0142

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 0101, 0111, 0112, 0113, 0114, 
0126, 0129, 0131, 0134, 0116, 
0120, 0121, 0123, 0138, 0110

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

0112, 0115, 0101, 0126, 0129, 
0131, 01340116, 0120, 0121, 0123, 
2303, 0138,0110

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 142

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 142

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

Odbor kancelář hejtmanky



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 0112, 0115

Výběrová řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky příspěvkových 
organizací Jihočeského kraje

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce
zákon č. 129/2000 Sb., zákon o 
krajích

čl. 6 odst. 1 
písm. c)

uchazeči, kteří se přihlásili do 
výběrového řízení

jméno, příjmení, titul, datum 
narození, místo trvalého pobytu, 
dosažené vzdělání, průběh 
předchozích zaměstnání, zdravotní 
způsobilost pro pracovní místo 
ředitele, trestní bezúhonnost

Jihočeský kraj 5 let 2303, 0101

Zajištění pracovně-právních a obdobných 
vztahů a všech povinností s nimi spojených 
u ředitelů příspěvkových organizací JČK

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce;
zákon č. 129/2000 Sb., zákon o 
krajích

čl. 6 odst. 1 
písm. c), f)

ředitelé příspěvkových organizací _jméno, příjmení, datum narození, 
adresa bydliště, pracovní zařazení, 
kontaktní údaje
_další údaje rozhodné pro zajištění 
pracovně-právních a obdobných 
vztahů a všech povinností s nimi 
spojených

nejsou až 50 let (dle 
spisového a 
skartačního řádu)

0112, 0115

Ověřování splnění podmínek fyzických osob 
pro přístup k utajovaným informacím podle 
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti

zákon č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti

čl. 6 odst. 1 
písm. c)

_zaměstnanci Jihočeského kraje 
zařazení do krajského úřadu (dále 
zaměstnanci KÚ),
_osoby splňující podmínky přístupu k 
utajovaným informacím

titul, jméno, příjmení, funkce, 
organizace, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliště, doručovací 
adresa

vybraní zaměstnanci KÚ splňující 
podmínky přístupu k utajovaným 
informacím

5 let 0101, 0126, 0131

Souborná evidence o určených věcných 
prostředcích a jejich vlastnících, o fyzických 
osobách určených k pracovní povinnosti 
nebo výpomoci za stavu ohrožení státu a za 
válečného stavu  

zákon č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky

čl. 6 odst. 1 
písm. e)

poskytovatelé (fyzické osoby, 
právnické osoby, obce)

jméno, příjmení, rodné číslo, místo 
trvalého pobytu, telefonní číslo

_fyzické osoby
_právnické osoby
_obce
_charity
_orgány činné v trestním řízení

5 let 0130, 0131

Přístupy do evidence přechodných pobytů 
evakuovaných osob

zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový 
zákon), § 6, odst.2, písm. a) + § 
14 odst. 4, písm. f) 

čl. 6 odst. 1 
písm. e)

evakuované (fyzické) osoby jméno, příjmení, rodné číslo, místo 
trvalého pobytu, telefonní číslo

_evakuované fyzické osoby
_orgány činné v trestním řízení
_obce
_členové SPS KŠ
_provozovatelé ubytovacích 
zařízení

5 let 0134, 0126, 0140

Evidence záznamů hovorů na Zelenou linku zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový 
zákon)

čl. 6 odst. 1 
písm. e)

_fyzické osoby
_právnické osoby
_jiní žadatelé

jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu, telefonní číslo, emailová 
adresa

_členové stálé pracovní skupiny 
krizového štábu (dále SPS KŠ)
_orgány činné v trestním řízení

5 let členové krizového štábu

Evidence určených poskytovatelů 
zdravotnických služeb 

zákon č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, § 7, písm. i)

čl. 6 odst. 1 
písm. c)

určení zástupci určených 
zdravotnických zařízení

jméno, příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, zaměstnavatel, 
IČ, název organizace nebo 
společnosti

_Armáda ČR                                      
_orgány krizového řízení kraje

trvale 0130, 0131

Zproštění výkonu mimořáné služby podle 
zákona č. 585/2004 Sb., o branné 
povinnosti a jejím zajišťování (branný 
zákon), § 17, odst. 1, 2,  

zákon č. 585/2004 Sb., o 
branné povinnosti a jejím 
zajišťování (branný zákon), § 
17, odst. 1, 2 

čl. 6 odst. 1 
písm. c)

_členové samosprávy
_úředníci KÚ
_fyzické osoby zařazené do 
aktivních záloh Armády ČR

jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu, telefonní číslo, emailová 
adresa, zaměstnavatel, údaje 
právnické osoby

_Armáda ČR
_orgány krizového řízení kraje
_orgány činné v trestním řízení

trvale s roční 
obměnou

0130, 0131



Evidence kontaktních údajů pro přípravu, 
provedení a vyhodnocení cvičení orgánů 
krizového řízení a složek IZS  nebo k 
prověření opatření pro zabezpečování 
obrany státu

zákon č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném 
systému, § 17
vyhl.328/2001 Sb., o některých 
podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného 
systému, §17
zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový 
zákon) § 39
zákon č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, §7

čl. 6, odst. 1, 
písm c), e)

_představitelé státní správy a 
samosprávy                                                
_vybraní úředníci správních úřadů 
_příslušníci bezpečnostních sborů
_zástupci subjektů podílejících se na 
přípravě, provedení a vyhodnocení 
cvičení                                                    
_ fyzické osoby (externí poradci, 
odborníci, figuranti)

jméno, příjmení, hodnost, titul, 
telefonní číslo, emailová adresa, 
zaměstnavatel, název organizace 
nebo společnosti

_orgány krizového řízení kraje, 
ORP, obcí                                 _ 
správní úřady                             
_bezpečnostní sbory                      
_ subjekty podílející se na 
přípravě, provedení a 
vyhodnocení cvičení                
_fyzické osoby (externí poradci, 
odborníci)

2 roky 0126, 0129, 0131, 0134, 0140, 
0150

Databáze IKIS - plán spojení v Krizovém 
plánu kraje, Havarijním plánu kraje, vnějších 
havarijních plánech

zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový 
zákon)

čl. 6 odst. 1 
písm. e)

_představitelé státní správy a 
samosprávy                                                
_vybraní úředníci správních úřadů 
_příslušníci bezpečnostních sborů
_subjekty plnící úkoly z Krizového 
plánu kraje, Havarijního plánu kraje 
a vnějších havarijních plánů

jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu, telefonní číslo, emailová 
adresa, zaměstnavatel, údaje 
právnické osoby

_orgány krizového řízení kraje, 
ORP a obcí
_ subjekty zpracovávající plány 
krizové připravenosti
_další subjekty plnící úkoly z 
krizového nebo havarijního plánu 
kraje a vnějších havarijních 
plánů

trvale 0130, 0140, 0129

Dokumentace Stálé pracovní skupiny 
Krizového štábu kraje - kontakty ( SPS KŠ)

zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový 
zákon)

čl. 6 odst. 1 
písm. e)

_vybraní úředníci správních úřadů
_příslušníci bezpečnostních sborů
_subjekty plnící úkoly z Krizového 
plánu kraje
_fyzické osoby (externí poradci a 
odborníci)

jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu, telefonní číslo, emailová 
adresa, zaměstnavatel

členové SPS KŠ trvale 0130, 0140, 0126

Poskytování a kontrola dotací z rozpočtu 
kraje -administrace a evidence žádostí, 
příprava smluv a komunikace se žadatelem  

zákon č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení)
zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů

čl. 6 odst. 1 
písm. c)

žadatelé o dotaci jméno, přijmení, datum narození, 
adresa trvalého pobytu, adresa pro 
doručování, pokud je odlišná od 
trvalé adresy a ostatní údaje

_orgány Jihočeského kraje
_kontrolní orgány
_orgány činné v trestním řízení
_správní orgány
_finanční správy
_ministerstva
_účastníci řízení

10 let 0112, 0115, 0129, 0123, 0138, 
0110

Poskytování darů zákon č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), § 59, 
odst. 2, písm. f) + § 36, písm. b)

čl. 6 odst. 1 
písm. c)

_žadatelé o poskytnutí daru
_obdarovaní (popř. jejich právní 
zástupce)

jméno, přijmení, datum narození, 
adresa trvalého pobytu, adresa pro 
doručování, pokud je odlišná od 
trvalé adresy a ostatní údaje

_orgány Jihočeského kraje (RK, 
ZK)
_kontrolní orgány (MF ČR, NKÚ, 
FÚ)
_orgány činné v trestním řízení

5 let 0112, 0116, 0102, 0101

Organizační záležitosti uvolněných i 
neuvolněných členů zastupitelstva kraje, 
rady kraje, výborů zřízených zastupitelstvem 
kraje, a komisí zřízených radou kraje

zákon č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení)
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů 
zastupitelstva

čl. 6 odst. 1 
písm. c), f)

členové zastupitelstva kraje, komisí 
rady kraje, výborů zastupitelstva 
kraje, zvl. orgánů 

jméno, příjmení, rodné příjmení, 
titul, datum narození, místo 
narození, bydliště, adresa 
elektronické pošty, telefonní číslo, 
politická příslušnost, povolání, 
fotografie, adresa elektronické 
pošty, telefonní číslo

_organizační pracovníci - 
zaměstnanci KÚ
_orgány kraje
_orgány činné v trestním řízení

Po dobu funkčního 
období 
zastupitelstva kraje, 
stanoveno právním 
předpisem nebo 
interním předpisem

0101, 0111, 0113, 0114, 0115

Evidence a archivace usnesení a zápisů 
zastupitelstva kraje, rady kraje, výborů 
zřízených zastupitelstvem kraje a komisí 
zřízených radou kraje, valných hromad (kde 
zřizovatelem je Jihočeský kraj)  

zákon č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení)
zákon č. 499/2004 Sb., , o 
archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů

čl. 6 odst. 1 
písm. c), f)

členové zastupitelstva kraje, komisí, 
výborů, dozorčích rad, valných 
hromad, výběrových komisí 
jmenovaných ZK, RK

jméno, příjmení, titul, datum 
narození, bydliště

_organizační pracovníci - 
zaměstnanci KÚ
_orgány kraje
_orgány činné v trestním řízení

stanoveno právním 
předpisem nebo 
interním předpisem, 
zápisy 10 let

0101, 0111, 0113, 0114, 0115



Centrální evidence žádostí o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném 
přístupu k informacím 

zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k 
informacím
SM/10/RK

čl. 6 odst. 1 
písm. c), e)

_žadatelé o informace a jejich 
zástupci

jméno, příjmení, datum narození, 
adresa místa trvalého pobytu, 
adresa pro doručování pokud je 
odlišná od adresy trvalého pobytu

_správní orgán - pověření 
zaměstnanci KÚ
_nadřízený správní orgán
_na vyžádání soudy
_fyzické osoby
_právnické osoby
_orgány činné v trestním řízení

5 let po vyřízení 0142, 0101, 0110

Pořizování, evidence, archivace a skartace 
audiovizuáních záznamů ze zasedání 
zastupitelstva kraje pro účely informování 
veřejnosti v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb.

příkaz ŘKÚ RŘ/100/REDI čl. 6, odst. 1, 
písm. f

_všichni členové zastupitelstva a 
rady kraje
_občané (vystupující v diskuzi)

jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu, IČ, název organizace nebo 
společnosti

návštěvníci web stránek interním předpisem 0113, 0114, 0117

Přijímání návrhů, podnětů a připomínek 
adresovaných orgánům kraje

zákon č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení)

čl. 6, odst. 1, 
písm. c) a f)

_fyzické osoby
_právnické osoby
_žadatelé
_obce

jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu, telefonní číslo, emailová 
adresa, zaměstnavatel, IČ, název 
organizace nebo společnosti, obce

_zaměstnanci KÚ
_zastupitelé

5 let 0101, 0111, 0113, 0114

Evidence, archivace a skartace materiálů 
rady a zastupitelstva kraje 

zákon č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení)

čl. 6, odst. 1, 
písm c), e)

fyzické osoby uvedené v usneseních 
a materiálech

jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu, telefonní číslo, emailová 
adresa, IČ, název organizace nebo 
společnosti, obce

_pověření zaměstnanci KÚ
_orgány činné v trestním řízení

10 let 0113, 0114

Volba a evidence přísedících u Krajského 
soudu v Českých Budějovicích

zákon č. 6/2002 Sb., o 
soudech, soudcích, přísedících 
a státní správě soudů a o 
změně některých zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), 
§ 64, odst. 2

čl. 6, odst. 1, 
písm c)

_žadatelé
_kandidáti

titul, jméno, příjmení, místo 
trvalého pobytu, telefonní číslo, 
emailová adresa, zaměstnavatel, 
státní příslušnost, místo narození, 
povolání, lustrační osvědčení, výpis 
z RT, životopis, čestné prohlášení

_orgány finanční správy
_ministerstva
_orgány činné v trestní řízení

10 let 0111, 0101

Plné moci hejtmana a plné moci přijaté zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník

čl. 6, odst. 1, 
písm c)

_členové ZK i RK
_ředitel KÚ
_zaměstnanci KÚ
_cizí osoby

titul, jméno, příjmení, místo 
trvalého pobytu

_zmocněnec
_zmocnitel
_orgány činné v trestním řízení
_vybraní zaměstnanci KÚ pro 
evidenci
_správní úřady

10 let (spisový znak 
A10)

0103, 0104, 0111 

Morální záštity hejtmana, členů rady kraje - 
vystaven písemný doklad o převzetí záštity 
nad akcí

zákon č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení)

čl. 6, odst. 1, 
písm a)

_fyzické osoby
_obce
_spolky
_organizace

titul, jméno, příjmení, místo 
trvalého pobytu, telefonní číslo, 
emailová adresa

_žadatelé
_orgány činné v trestním řízení
_vybraní zaměstnanci KÚ pro 
evidenci a zpracování
_správní úřady

3 roky 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 
0106, 0107, 0108, 0109,0145

Cena hejtmana zákon č. 129/2000 Sb., o 
krajích, § 35

čl. 6, odst. 1, 
písm e)

_fyzické osoby
_kandidáti
_navrhovatel

titul,  jméno, příjmení, místo 
trvalého pobytu, telefonní číslo, 
emailová adresa

_členové zastupitelstva a rady 
kraje
_vybraní zaměstnanci KÚ

5 let 0101, 0102, 2303, 0110

Oceňování výherců soutěží pořádaných 
Jihočeským krajem

zákon č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení)

čl. 6, odst. 1, 
písm e)

_fyzické osoby
_soutěžící

titul,  jméno, příjmení, místo 
trvalého pobytu, telefonní číslo, 
emailová adresa

zaměstnanci KÚ 1 rok 0116, 2303

Evidence návštěv při vstupech do budov KÚ 
Jihočeského kraje

oprávněný zájem čl. 6, odst. 1, 
písm. f)

_návštěvy KÚ a samosprávy 
Jihočeského kraje
_účastníci jednání

Adresní a identifikační údaje z OP 
(jméno a č. OP)

_vybraní zaměstnanci KÚ
_orgány činné v trestním řízení
_cizí subjekt - ochranka

7 dnů 0131

Plány krizové připravenosti subjektů 
zřizovaných Jihočeským krajem - kontakty 
obsažené v jednotlivých plánech

zákon č. 240/2000 Sb., o 
krzovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový 
zákon)

čl. 6 odst. 1 
písm. c), e)

_zaměstnanci a statutární orgány 
subjektu zřizovaného krajem
_vybraní úředníci správních úřadů
_příslušníci bezpečnostních sborů
_subjekty plnící úkoly z Krizového 
plánu kraje 

jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu, telefonní číslo, emailová 
adresa, zaměstnavatel

_orgány krizového řízení kraje, 
ORP, obcí
_orgány činné v trestním řízení

trvale 0140, 0126



Souborná evidence dodavatelů obsažených 
v Plánu nezbytných dodávek JčK 

zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový 
zákon)
zákon č. 241/2000 Sb.,  o 
hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů

čl. 6 odst. 1 
písm. a), c), e)

_dodavatelé ND (fyzické osoby, 
právnické osoby, obce)

jméno, příjmení, IČO, místo 
trvalého pobytu, sídlo, telefonní 
číslo

_fyzické osoby
_právnické osoby
_neziskové organizace/charity
_orgány činné v trestním řízení

5 let 0134, 0130, 0140,

Evidence kontaktních osob navržených 
objektů, které mohou být za stavu ohrožení 
státu, nebo za válečného stavu napadeny 

zákon č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, § 7, písm. a)

čl. 6 odst. 1 
písm. c), e)

určené osoby navržených objektů jméno, příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, zaměstnavatel, 
IČ, název organizace nebo 
společnosti

_Armáda ČR                                    
_orgány krizového řízení kraje, 
ORP, obcí

trvale 0130, 0131

Evidence lékařské části odvodních komisí a 
přezkumné komise (lékaři a zdravotnický 
personál)

zákona č. 585/2004 Sb., o 
branné povinnosti a jejím 
zajišťování (branný zákon), § 
20, odst. 2 + § 29a, odst. 2 + § 
36, odst. 3

čl. 6 odst. 1 
písm. c), e)

určení členové lékařské části 
odvodních a přezkumné komise 

jméno, příjmení, adresa trvalého 
bydliště, telefonní číslo, emailová 
adresa, IČ, číslo účtu, název 
organizace nebo společnosti

_Armáda ČR                                    
_orgány krizového řízení kraje, 
ORP, obcí

trvale 0130, 0131

Kamerový systém Jihočeského úřadu - 
ochrana osob a ochrana majetku

oprávněný zájem správce čl. 6, odst. 1, 
písm f)

_samospráva
_zaměstnanci
_strážní služba
_návštěvy KÚ a samosprávy
_servisní organizace
_účastníci jednání
_další osoby

kamerový záznam - obrazové 
údaje (postava, podobizna)

_vybraní zaměstnanci KÚ
_orgány činné v trestním řízení 
nebo přestupkovém řízení

3 dny 0126, 0131, 0403 

Uznání a ocenění udělovaná Jihočeským 
krajem

oprávněný zájem správce čl. 6, odst. 1, 
písm e)

osoby navržené na ocenění jméno, příjmení, adresa trvalého 
bydliště

veřejnost 5 let 0110, 0116, 0120, 2303, 0138


