
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

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 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 

1607, 1609

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 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 

1607, 1609

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 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 

1607, 1609

Vedení správního a přestupkového řízení v 

prvním nebo druhém stupni v působnosti 

odboru

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich

zákon č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád)

další zvláštní právní předpisy, 

kterými je vykonávání 

působnosti svěřeno 

živnostenským úřadům

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení 

_zástupci účastníků řízení 

_žadatelé 

_podezřelí

jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, státní příslušnost, 

adresa místa trvalého pobytu, č. 

průkazu totožnosti, IČO a adresa 

pro doručování, citlivé údaje: 

odsouzení za trestný čin, omezení 

svéprávnosti,  záznam o spáchání 

přestupku

_subjekty na základě zvláštního 

zákona

_subjekty, které prokáží právní 

zájem

_orgány výkonné a soudní moci

_fyzické a právnické osoby – 

podnikatelé, účastníci správního 

řízení, žadatelé, podezřelí

10 let 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 

1607, 1609

Vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku 

a sestav 

zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon)

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

Fyzické osoby:

_podnikatelé

_odpovědní zástupci

_členové statutárních orgánů

_subjekty, které prokáží právní 

zájem

jméno, příjmení, datum narození, 

státní příslušnost, adresa místa 

trvalého pobytu, IČO a adresa pro 

doručování

_žadatelé o výpis ze 

živnostenského rejstříku

_žadatelé o sestavu

5 let 1603, 1605, 1606, 

Provádění kontroly v souladu se zákonem č. 

255/2012 Sb.

zákon č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád)

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_kontrolované osoby 

_povinné osoby

_přizvané osoby

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu, č. 

průkazu totožnosti a adresa pro 

doručování

kontrolované osoby 10 let 1603, 1605, 1606, 1607, 1609,

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