
DOBA 
UCHOVÁVÁNÍ/LHŮTA 

PRO VÝMAZ

Běžné osobní údaje
Zvláštní kategorie osobních údajů 

(dříve "citlivé osobní údaje")

Osobní údaje týkající se rozsudků v 
trestních věcech a trestných činů a 

souvisejících bezpečnostních opatření
Jedná se především o údaje o uložených 

trestech/jiných bezpečnostních 

opatřeních (pozitivní záznam)                                                                      

Splnění právní povinnosti/plnění 
úkolu ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci
Uveďte příslušný(é) právní 

předpis(y)                                                              

Jiný
Jinými tituly pro zpracování osobních údajů jsou: 

zpracování pro účely plnění smlouvy, ochrana životně 

důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 

osoby, oprávněné zájmy správce 

Souhlas
Vyberte, kdo 

souhlas udělil                                       

Osobní údaje zpracovaváné na základě souhlasu Pokud v 

rámci daného účelu zpracováváte osobní údaje jak z titulu 

splnění právní povinnosti (sloupec I) nebo jiného titulu 

(sloupec J), přičemž vybrané osobní údaje jsou zpracovány 

zároveň nad rámec těchto titulů na základě souhlasu, 

uveďte zde osobní údaje zpracovávané výslovně na základě 

souhlasu. 

Doba uchovávání/lhůta 
pro výmaz                                                      

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO 
TŘETÍCH ZEMÍ A 

MEZINÁRODNÍM 
ORGANIZACÍM MIMO EU

Ochrana přírody a 

krajiny
povolování kácen dřevin

účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce , 

zmocněnec, statutární orgán

Jméno, příjmení, Trvalé bydliště, ID datové 

schránky, Identifikační číslo, Podpis, Datum 

narození, Doručovací adresa

Ne

oprávěné osoby správce, 

orgány MOb, externí 

příjemce -  na základě 

zákona

114/1992, 500/2004 10 let

Sujbjekt údajů/zákonný zástupce, 

veřejný rejstřík, registry veřejné 

správy

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VITA
Ne OMH, OV

Matriky vedení matriky

kniha narození, kniha 

manželství, kniha úmrtí, 

rozhodování v matričních 

věcech, změna jména a 

příjmení, sbírky listin, 

uzavírání manželství, 

určování otcovství

účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce , 

zmocněnec, svědci, nezletilý, žadatel, rodiče 

žadatelů

Jméno, příjmení, Rodné příjmení, Rodné 

číslo, Datum narození, Místo narození, 

Trvalé bydliště, Doručovací adresa, Číslo 

občanského průkazu, Státní občanství, 

Pohlaví (pokud je uvedeno samostatně), 

Rodinný stav, Datum úmrtí, Osobní údaje 

dětí a manželky, případně partnera, rodičů, 

osobní údaje svědků, Podpis

genetické údaje, sexuální 

život/orientace, zdravotní stav
Ne

oprávěné osoby správce, 

externí příjemce - na 

základě zákona, orgány 

Mob

301/2000, 89/2012 100 let

Sujbjekt údajů/zákonný zástupce, 

veřejný rejstřík, registry veřejné 

správy, jiný OVM

Czech POINT (EXT), 

VERA, Espis

Ano, v rozsahu daném 

mezinárodními 

smlouvami (výměna 

matrik)

OVV

Sociálně-právní 

ochrana dětí
výkon SPOD

nezletilý, opatrovník/zákonný zástupce, 

účastník řízení, Stěžovatel, zmocněnec, 

prarodiče, další příbuzní, osoby blízké, osoby 

odpovědné za výchovu, pěstouni

Jméno, příjmení, Rodné příjmení, Rodné 

číslo, Datum narození, Věk, Místo narození, 

Trvalé bydliště, Doručovací adresa, Číslo 

občanského průkazu, Státní občanství, 

Titul, Pohlaví (pokud je uvedeno 

samostatně), Rodinný stav, Audio záznam, 

Bezúhonnost, Datum úmrtí, E-mail, ID 

datové schránky, Místo výkonu práce, 

Osobní údaje dětí a manželky, případně 

partnera, rodičů, Podobizna, Podpis, 

Registrované partnerství, Sociální 

majetkové a osobnostní poměry, Telefonní 

číslo - pracovní, Telefonní číslo – soukromé

genetické údaje, sexuální 

život/orientace, zdravotní 

stav, národnost, 

rasový/etnický původ, 

náboženské vyznání

Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

359/99, 218/2003, 

111/2006, 89/2012
15 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), 

OVRON, SVI, IS radnice 

VERA

Ne OSPOD

Ochrana zvířat 

proti týrání
evidence chovatelů psů

žadatel, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Titul, ID datové 

schránky, Identifikační číslo, Podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

246/1992 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), IS 

radnice VERA

Ne OF, OMH

Ověřování legalizace žadatel

Jméno, příjmení, Datum narození, Místo 

narození, Trvalé bydliště, Číslo občanského 

průkazu, Číslo cestovního pasu, Podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

21/2006 10 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

veřejná listina, registry veřejné 

správy

VERA Ne OM, OVV

Sociální služby zvláštní příjemce dávek
žadatel, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, rodné číslo, Datum 

narození, Trvalé bydliště, Doručovací 

adresa, Titul, Podpis, Osobní údaje dětí a 

manželky, případně partnera, rodičů, 

Sociální majetkové a osobnostní poměry, ID 

datové schránky, Datum úmrtí, Číslo účtu

zdravotní stav Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

155/1995, 582/1991, 

500/2004, 111/2006
5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM

VERA, GINIS, Espis Ne OSP

zajištění komplexní 

sociální práce

žadatel, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné 

číslo, místo narození, Datum narození, 

Titul, Trvalé bydliště, Číslo občanského 

průkazu, Podpis, Osobní údaje dětí a 

manželky, případně partnera, rodičů, 

Sociální majetkové a osobnostní poměry, ID 

datové schránky, Datum úmrtí, Státní 

občanství, Rodinný stav, doručovací adresa

zdravotní stav Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

111/2006, 108/2006, 

89/2012, 110/2006
5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), JIS 

OKnouze, VERA

Ne OSP

Občanské průkazy 

a cestovní 

doklady

oznámení o ztrátě, 

odcizení, odevzdání a 

zadržení neplatného

účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, rodné 

číslo, Trvalé bydliště, Číslo občanského 

průkazu, Podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

328/1999, 329/1999 5 let
Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

registr veřejné správy

Czech POINT (EXT), 

VERA
Ne OVV

Evidence obyvatel

vedení evidence 

obyvatel, přihlášení, 

změny a zrušení 

trvalého pobytu

účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec, vlastník nemovitosti, státní občan 

ČR, nezletilý

Jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné 

číslo, místo narození, Datum narození, 

státní občanství, předchozí pobyt, Trvalé 

bydliště, Číslo občanského průkazu, Podpis, 

Osobní údaje dětí a manželky, případně 

partnera, rodičů, ID datové schránky, 

Datum úmrtí, Státní občanství, Rodinný 

stav, věk, doručovací adresa

omezení způsobilosti Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

133/2000, 111/2006 75 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM, veřejný rejstřík

Czech POINT (EXT), 

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA, 

RUIAN

Ne OVV

Rodná čísla změna RČ
účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné 

číslo, místo narození, Datum narození, 

doručovací adresa, státní občanství, Trvalé 

bydliště, Podpis, číslo občanského průkazu, 

číslo cestovního pasu

sexuální život/orientace Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

133/2000 3 roky

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM

Czech POINT (EXT), 

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA

Ne OVV

Výkon silničního 

správního úřadu

řízení o zvláštním 

umístění komunikací, 

uzavírky a objížďky, 

připojení nemovitostí k 

pozemním 

komunikacím, likvidace 

autovraků, nařízení 

dopravního značení

 účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, titul, 

identifikační číslo, ID datové schránky, 

doručovací adresa, Trvalé bydliště, Podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

13/1997, 500/2004 10 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM, veřejný rejstřík

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), JSDÚ
Ne OMH

Výkon stavebního 

úřadu

kontrola staveb, vedení 

stavebního a územního 

řízení, kolaudační řízení 

a kolaudační slouhlas

 účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé 

bydliště, doručovací adresa, titul, ID datové 

schránky, idetifikační číslo, podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

183/2006, 500/2004 20 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM, veřejný rejstřík

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA, 

VITA, RUIAN

Ne OV, OMH

přidělování adres a ČP  
 účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé 

bydliště, doručovací adresa, titul, ID datové 

schránky, idetifikační číslo, podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

128/2000 5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM, veřejný rejstřík

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA, 

RUIAN, VITA

Ne OV

Myslivost lovecké lístky
 účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, datum narození, místo 

narození, trvalé bydliště, doručovací 

adresa, číslo OP, číslo cestovního pasu, 

titul, podpis, rodné číslo, ID datové 

schránky, bezúhonost, státní občanství

Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

449/2001 5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA
Ne OV

Státní správa 

rybářství
rybářské lístky

 účastník řízení, patrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, datum narození, místo 

narození, trvalé bydliště, doručovací 

adresa, číslo OP, číslo cestovního pasu, 

titul, podpis, rodné číslo, ID datové 

schránky, státní občanství

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

99/2004 5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA
Ne OV

Provozování 

loterií a jiných 

podobných her

povolování VHP účastník řízení, statutární orgán, zmocněnec

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum 

narození, doručovací adresa, titul, ID 

datové schránky, identifikační číslo, podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

186/2016 5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, veřejný rejstřík

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA, 

IS SDSL obce

Ne OF

Střet zájmů
registrace veřejných 

funkcionářů
veřejný funkcionář

Jméno, příjmení, datum narození, místo 

narození, trvalé bydliště, titul, místo 

výkonu práce, podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

159/2006 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce
Centrální registr 

oznámení
Ne TAJ

evidence četstných 

prohlášení do 

31.08.2017

veřejný funkcionář, žadatel

Jméno, příjmení, datum narození, místo 

narození, trvalé bydliště, titul, místo 

výkonu práce, sociální a majetkové poměry, 

podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

159/2006 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce
VERA,eSPIS (spisová 

služba a spisovna DESA)
Ne TAJ

Czech POINT - 

kontakní místo 

veřejné správy

výpis z veřejných 

rejstříků, změny v ISDS
žadatel

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Rodné příjmení, Číslo občanského 

průkazu, Podpis, místo narození, pohlaví, ID 

datové schránky, IČO, číslo cestovního 

dokladu, občanství, potvrzení o TP cizince

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

269/1994, 300/2008, 

365/2000
6 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy

Czech POINT (EXT), ISEA Ne OVV, OM

Místní poplatky

správa místních 

poplatků (evidence psů, 

zábory)

daňový subjekt, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Titul, Rodinný 

stav, datum úmrtí, IČO, ID datové schránky, 

Podpis, Číslo účtu

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

565/1990, 280/2009 10 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy

VERA,eSPIS (spisová 

služba a spisovna 

DESA), GINIS

Ne OF, OMH

Archivnictví a 

spisová služba

vedení centrální 

spisovny
žádatel, zaměstnanec

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Číslo občanského průkazu, Podpis, 

číslo cestovního dokladu

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

499/2004
dle  zpřístupněné 

archiválie
Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA)
Ne OVV, OV

Zákon o obcích
souhlas s použitím 

symbolů obce
žadatel, statutární orgán

Jméno, příjmení, Rodné příjmení, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Podpis, IČO
Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

128/2000 10 let Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (Usnesení a 

úkoly), eSPIS (spisová 

služba a spisovna DESA)

Ne OHC

Volby a místní a 

krajské referenda

volby do Parlamentu ČR, 

volby do zastupitelstev 

krajů, místní 

referendum, krajské 

referendum, volby do 

EP, volby do 

zastupitelstev obcí, 

volba prezidenta 

republiky

členové volebních komisí, žadatel, zmocněnec, 

kandidát, volič, oprávněná osoba, členové 

přípravného výboru, zaměstnavatel, IČO

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Podpis, RČ, věk, povolání, 

Doručovací adresa, ID datové schránky, 

číslo účtu, státní občanství, politická 

příslušnost, číslo OP, číslo cestovního 

dokladu, titul, adresa e-mailu, číslo telefonu

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

247/1995, 130/2000, 

22/2004, 118/2010, 

62/2003, 491/2001, 

275/2012

Oprávněné zájmy správce 10 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM 

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA, 

VEMA, RUIAN

Ne OHC, OVV

Krizové řízení, 

požární ochrana
smluvní strany, statutární orgán

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Podpis, IČO
Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

240/2000, 128/2000 10 let veřejný rejstřík, subjekt údajů
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), GINIS
Ne VEDENÍ

Přestupková 

agenda

včetně přestupků 

upravených ve zvl. 

zákonech 

účastník řízení, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec, osoby zúčastněné na řízení

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Titul, Audio 

záznam, video záznam, Číslo občanského 

průkazu, ID datové schránky, Sociální 

majetkové a osobnostní poměry, omezení 

svéprávnosti, místo výkonu práce, číslo 

cestovního dokladu, bezúhonnost, Jiný 

síťový identifikátor (IP adresa), IČO, pohlaví  

zdravotní stav Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

250/2016, 251/2016, 

269/1994, 13/1997, 

185/2001, 246/1992, 

256/2001, 500/2004, 

183/2006, 128/2000, 

359/1999, 449/2001 + viz čl. 

1.3.2 Organizačního řádu

5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM, veřejný rejstřík

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA, 

Czech POINT (ext)

Ano, uskutečňování 

právního styku s cizinou 

dle § 65 zákona č. 

250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za 

přestupky a řízení o 

nich

OVV, OV, OSPOD, OMH

zprávy o pověsti účastník řízení
Jméno, příjemní, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Titul, Bezúhonnost
Ne

Externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

141/1961 5 let Jiný OVM
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA)
Ne OVV

Pohřebnictví, 

válečné hroby a 

pietní místa

smluvní strana, statutární orgán, 

opatrovník/zákonný zástupce, zmocněnec, 

účastníci dědického řízení

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, RČ, Titul, 

Podpis, datum úmrtí, IČO, občanství, ID 

datové schránky

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

256/2001 Oprávněné zájmy správce, plnění smlouvy 10 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM, veřejný rejstřík

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), eSPIS 

(Usnesení a úkoly), 

VERA, GINIS

Ne OMH, OM

Správa majetku

nájmy bytů (včetné bytů 

DPS a sociálního bydlení 

)

smluvní strany, statutární orgán, 

opatrovník/zákonný zástupce, zmocněnec, 

žadatel

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, rodné číslo, Doručovací adresa, 

Titul, Rodinný stav, Číslo účtu, datum 

úmrtí, ID datové schránky, Podpis, osobní 

údaje členů domácnosti, Sociální majetkové 

a osobnostní poměry, údaje o 

zaměstnavateli, IČO, národnost

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

128/2000, 89/2012 Oprávněné zájmy správce, plnění smlouvy Žadatel

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé bydliště, 

Doručovací adresa, Titul, Rodinný stav, Číslo účtu, 

datum úmrtí, ID datové schránky, Podpis, osobní 

údaje členů domácnosti, Sociální majetkové a 

osobnostní poměry, rodinný stav, údaje o 

zaměstnavateli, IČO, národnost

15 let po zániku 

smluvního vztahu
veřejný rejstřík, subjekt údajů

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), GINIS, 

eSPIS (Usnesení a 

úkoly), VERA, HOLBA, 

SSB

Ne OB, OSP, OM

prodej, směny, výkupy, 

dary, nájmy, výpůjčky, 

pachty, věcná břemena, 

výprosy, služebnosti, 

smlouvy o právu 

provést stavby 

smluvní strany, statutární orgán, 

opatrovník/zákonný zástupce, zmocněnec, 

žadatel

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Titul, Číslo 

účtu, datum úmrtí, ID datové schránky, 

Podpis,  IČO, RČ, Rodinný stav, DIČ

zdravotní stav Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

128/2000, 89/2012, 

256/2013, 183/2006
Oprávněné zájmy správce, plnění smlouvy

15 let po zániku 

smluvního vztahu
veřejný rejstřík, subjekt údajů

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), GINIS, 

eSPIS (Usnesení a 

úkoly), VERA, HOLBA, 

SSB

Ne OM, OB, OMH, OV

stanoviska a vyjádření 

vlastníků

žadatel, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Titul, ID datové 

schránky, Podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

128/2000, 89/2012 Oprávněné zájmy správce, plnění smlouvy 10 let veřejný rejstřík, subjekt údajů

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA),  eSPIS 

(Usnesení a úkoly), 

VERA

Ne OM

Činnost orgánů 

obce (výjma OÚ)

materiály ZMOb, RMOb, 

Výborů, Komisí

žadatel, smluvní strana, člen orgánu, 

opatrovník/zákonný zástupce, zmocněnec, 

statutární orgán, uchazeč, fyzická osoba

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Titul, Číslo 

účtu, ID datové schránky, Podpis, Sociální 

majetkové a osobnostní poměry, IČO 

zdravotní stav, sexuální 

život/orientace, 

rasový/etnický původ

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

128/2000 Oprávněné zájmy správce 10 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM 

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), eSPIS 

(Usnesení a úkoly)

Ne OHC, VEDENÍ

Správa 

pohledávek

ze samostatné 

působnosti

dlužník, zákonný zástupce/opatrovník, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, rodné 

číslo, Trvalé bydliště, Doručovací adresa, 

Titul, Rodinný stav, Číslo účtu, ID datové 

schránky, Podpis, Sociální majetkové a 

osobnostní poměry, zaměstnavatel

zdravotní stav Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

89/2012, 67/2013, 

120/2001, 99/1963, 

549/1991

Oprávněné zájmy správce
10 let po vymožení 

pohledávky
veřejný rejstřík, subjekt údajů

VERA, GINIS, eSPIS 

(spisová služba a 

spisovna DESA), HOLBA

Ne OM, OB, OHC

z přenesené působnosti
daňový subjekt, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec, dlužník

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Titul, Rodinný 

stav, datum úmrtí, IČO, ID datové schránky, 

Podpis, Číslo účtu, zaměstnavatel, , Sociální 

majetkové a osobnostní poměry

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

565/1990, 280/2009 Oprávněné zájmy správce 15 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM, veřejný rejstřík, 

jiný subjekt dle zákona

VERA, eSPIS (spisová 

služba a spisovna 

DESA), GINIS

Ne OF, OMH, OVV

Sociální práce
pečovatelská a 

odlehčovací služba

žadatel, zákonný zástupce/opatrovník, 

zmocněnec, smluvní strana

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, , Titul, ID datové schránky, Podpis, 

datum úmrtí, osobní údaje osob blízkých, 

doručovací adresa, sociální, majetkové a 

osobnostní poměry

zdravotní stav Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

108/2006

Plnění smlouvy, ochrana životně důležitých 

zájmů subjektů údajů nebo jiné FO - uživatel 

služby

5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce

VERA, eSPIS (spisová 

služba a spisovna 

DESA), GINIS, PS JAMES

Ne OSP

senior expres (uživatel, 

dodavatel)

žadatel, zákonný zástupce/opatrovník, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Titul, věk, podpis, tel.číslo
zdravotní stav Ne oprávněné osoby správce Plnění smlouvy, Oprávněné zájmy správce 5 let

veřejný rejstřík, subjekt údajů, 

veřejná listina
GINIS, excel Ne OVV, OF

výkon opatrovnictví, 

dohled nad výkonem 

opatrovnictví FO

opatrovanec, opatrovník/zákonný zástupce, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, Místo 

narození, Rodné příjmení, Rodné číslo, 

Trvalé bydliště, Číslo občanského průkazu, 

Titul, Rodinný stav, Podpis, Sociální 

majetkové a osobnostní poměry, rodinné 

poměry, státní občanství, rodinný stav, 

číslo cestovního dokladu, číslo účtu, datum 

úmrtí, osobní údaje osob blízkých, 

doručovací adresa, podpis, tel. číslo, e-mail

zdravotní stav, sexuální 

život/orientace, 

rasový/etnický původ

Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

89/2012, 500/2004, 

128/2000

ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů 

nebo jiné FO - opatrovanec
5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM, veřejný rejstřík, 

jiný subjekt dle zákona

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA, 

Oknouze

Ne OSP

sociální kurátor pro 

dospělé

žadatel, zákonný zástupce/opatrovník, 

zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, Rodné 

příjmení, Trvalé bydliště, Číslo občanského 

průkazu, Titul, Rodinný stav, Podpis, 

Sociální majetkové a osobnostní poměry, 

rodinné poměry, číslo cestovního dokladu, 

datum úmrtí, osobní údaje osob blízkých, 

doručovací adresa, podpis, tel. č., emailová 

adresa

zdravotní stav Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

111/2006 Oprávněné zájmy správce 5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, registry veřejné 

správy, jiný OVM, veřejný rejstřík, 

jiný subjekt dle zákona

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA, 

Oknouze

Ne OSP

Veřejné zakázky

dokumenty před 

zadáním VŘ, dokumenty 

po zadání VŘ (smlouva, 

stavební deník)

uchazeč, smluvní strana, statutární orgán

Jméno, příjmení, Doručovací adresa, Titul, 

Datum narození, IČO, Číslo účtu, ID datové 

schránky, bezúhonnost, podpis, Trvalé 

bydliště, potvrzení FU a ČSSZ, prokázání 

kvalifikace, DIČ

Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

134/2016 oprávněné zájmy správce 10 let
Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, veřejný rejstřík, 

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA),  eSPIS 

(Usnesení a úkoly), 

profil zadavatele, GINIS

Ne OMH, OHC, OB, OSP

Finanční 

hospodaření

účetnictví, KOF, KDF, 

pokladna, poukazy, 

příjmy 

hotovost/bezhotovost

smluvní strana, statutární orgán, účastník řízení, 

dlužník, zmocněnec/zákonný zástupce, 

opatrovanec, opatrovník

Trvalé bydliště, Podpis, Jméno, příjmení, 

Doručovací adresa , Titul, Datum narození, 

IČO, Číslo účtu, DIČ, ID datové schránky

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

563/1991, 235/2004 oprávněné zájmy správce 10 let
Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, veřejný rejstřík, 
GINIS, VERA Ne OF

Veřejnosprávní 

kontrola

veřejnosprávní kontroly, 

kontroly příjemců 

dotací, interní audit

smluvní strana, statutární orgán, 

zmocněnec/zákonný zástupce, opatrovník, 

zaměstnanec, dlužník

Identifikační číslo, Jméno, příjmení, Datum 

narození, Místo narození, Trvalé bydliště, 

Doručovací adresa, ID datové schránky, 

Podpis, Číslo účtu, DIČ

zdravotní stav Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

320/2001, 255/2012, 

250/2000
Oprávněné zájmy správce, plnění smlouvy 10 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, veřejný rejstřík, 

registr skutečných majitelů

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA),  eSPIS 

(Usnesení a úkoly), 

GINIS

Ne
OHC, VEDENÍ, OMH, OB, 

OF

Dotace, dary a 

granty

žádosti, přiznané 

dotace, vyúčtování

smluvní strana, statutární orgán, žadatel, 

zmocněnec/zákonný zástupce, opatrovník

Identifikační číslo, Jméno, příjmení, Datum 

narození, Místo narození, Trvalé bydliště, 

Doručovací adresa, ID datové schránky, 

Podpis, Číslo účtu, DIČ, RČ

zdravotní stav Ne

Externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

250/2000, 128/2000, 

89/2012
plnění smlouvy 10 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina, veřejný rejstřík, 

registr skutečných majitelů

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA),  eSPIS 

(úkoly, usnesení) , 

GINIS, BePlan

Ne OHC, OMH, OF

Úkoly zřizovatele 

PO

personální agenda 

ředitelů PO

statutární orgán, uchazeč, členové konkursní 

komise

Jméno, příjmení, Titul, Rodné příjmení, 

Datum narození, Místo narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Státní 

občanství, ID datové schránky, 

bezúhonnost, Podpis, Podobizna, 

národnost

zdravotní stav Ano

Externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

561/2004, 262/2006, 

563/2004
50 let od skončení PP

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejná listina

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA),  eSPIS 

(Usnesení a úkoly)

Ne OHC

školská rada členové školské rady
Jméno, příjmení, Titul, Trvalé bydliště, 

Doručovací adresa, Datum narození
Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

561/2004 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA),  eSPIS 

(Usnesení a úkoly)

Ne OHC

Občanské obřady

vítání občánků, jubilanti, 

jubilejní svatby, výročí, 

cena obvodu

občan, oceněný, opatrovník, 

zmocněnec/zákonný zástupce, statutární orgán

Jméno, příjmení, Datum narození, Místo 

narození, Trvalé bydliště, Doručovací 

adresa, Titul, Podpis, Věk, Osobní údaje dětí 

a manželky, případně partnera, rodičů, 

Identifikační číslo, DIČ, číslo účtu

Ne oprávněné osoby správce 128/2000 Plnění smlouvy 5 let
Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

registry veřejné správy

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VERA, 

GINIS, eSPIS (Usnesení a 

úkoly)

Ne OHC, OVV

Kulturní, 

společenské a 

sportovní akce, 

zájezdy

účastníci akcí, smluvní strany

Jméno, příjmení, Datum narození, Věk, 

Trvalé bydliště, Podpis, Telefon - soukromý, 

Email, Identifikační číslo, DIČ, číslo účtu, 

podobizna, ID datové schránky

Ne oprávněné osoby správce Plnění smlouvy Subjekt údajů
Jméno, příjmení, Datum narození, Věk, Trvalé 

bydliště, Podpis, Telefon - soukromý, Email
5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), GINIS
Ne VEDENÍ, OHC

Parkovací karty parkovací karty
žadatel, účastník řízení, opatrovník/zákonný 

zástupce, zmocněnec, statutární orgán

Jméno, příjmení, Datum narození, rodné 

číslo, Trvalé bydliště, Identifikační číslo, 

Podpis, registrační značka vozidla

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

13/1997 Oprávněné zájmy správce 5 let
Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

veřejná listina, veřejný rejstřík
VERA Ne OMH

Provoz 

informačních 

systémů

přístupy do IS zaměstnanec, člen orgánu obce, uživatel IS

Jméno, příjemní, Telefonní číslo, Jiný síťový 

identifikátor (IP adresa), elektronický 

podpis, osobní číslo

Ne oprávněné osoby správce 365/2000 Oprávněné zájmy správce
po dobu trvání 

pracovního poměru
Subjekt údajů/zákonný zástupce

CZECH IDM, eSpis, VITA 

server, mail server, 

seznam OVM (přístup 

JIP), portál PostSignum, 

VEMA, MATRIX

Ne OHC

Právní služba agenda soudních řízení
účastník řízení, statutární orgán, zmocněnec, 

osoby zúčastněné na řízení, opatrovník

Jméno, příjmení, Rodné příjmení, Datum 

narození, Trvalé bydliště, Doručovací 

adresa, Titul, Rodinný stav, Číslo účtu, ID 

datové schránky, Podpis, Sociální 

majetkové a osobnostní poměry

zdravotní stav Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

128/2000, 89/2012, 

120/2001, 99/1963, 

182/2006, 262/2006, 

256/2001, 141/1961, 

359/1999

Oprávněné zájmy správce
15 let po ukončení 

řízení

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Veřejný rejštřík, Jiný OVM

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA)
Ne OB, OSP, OSPOD, OM

Kamerové 

systémy
zabezpečení majetku fyzické osoby Podobizna Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

101/2000 Oprávněné zájmy správce 5 dnů Subjekt údajů/zákonný zástupce Ne OB

Shromažďování
spisy, oznámení o 

shromáždění, evidence
svolavatel/zástupce svolavatele, zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Podpis, 

Telefonní číslo, ID datové schránky, 

Identifikační číslo, Email

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

84/1990 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA)
Ne VEDENÍ

Stížnosti a petice spisy a evidence
stěžovatel, petent, členové petičního výboru, 

osoba podávající petici

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Titul, Doručovací adresa, Podpis, 

Osobní údaje dětí a manželky, případně 

partnera, rodičů, ID datové schránky, 

Identifikační číslo, Majetkové a sociální 

poměry, Kulturní profil

zdravotní stav, sexuální 

život/orientace, 

rasový/etnický původ

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

85/1990, 500/2004 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA),  eSPIS 

(Usnesení a úkoly)

Ne VEDENÍ

Personální agenda volby členové OVK

Jméno, příjmení, Rodné příjmení, Trvalé 

bydliště, Datum narození, Rodné číslo, 

Podpis, Číslo účtu, Rodinný stav, Podpis, 

Místo výkonu práce, Zaměstnavatel, IČ, DIČ

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

247/1995, 130/2000, 

22/2004, 118/2010, 

62/2003, 491/2001, 

275/2012

5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VEMA
Ne OHC

praxe studentů uchazeč, statutární orgán
Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Podpis, IČ
Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

561/2004, 111/1998 Plnění dle smlouvy 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA)
Ne TAJ

BOZP, pracovnělékařská 

péče

zaměstnanec, člen orgánu obce, statutární 

orgán, školitel

Jméno, příjmení, Datum narození, Podpis, 

Idetifikační číslo, ID datové schránky, číslo 

účtu

zdravotní stav Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

262/2006, 309/2006, 

258/2000, 372/2011
Plnění smlouvy

5 let po ukončení 

pracovního poměru
Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VEMA
Ne OHC

výběrová řízení uchazeč

Jméno, příjmení, Datum narození, Místo 

narození, Trvalé bydliště, Doručovací 

adresa, Titul, Podpis, Číslo občanského 

průkazu, Lustrace, Číslo pasu, Bezúhonnost, 

ID datové schránky, Státní občanství, 

dosažené vzdělání

zdravotní stav Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

312/2002, 262/2006 5 let
Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

veřejná listina

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA),  eSPIS 

(Usnesení a úkoly)

Ne OHC

vzdělávání zaměstnanců zaměstnanci
Jméno, příjmení, Datum narození, Místo 

narození
Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

312/2002, 108/2006 5 let od skončení PP Subjekt údajů/zákonný zástupce
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VEMA
Ne VŠECHNY ODBORY

platová a personální 

agenda (DPP, DPČ, 

veřejné prospěšné 

práce)

zaměstnanci

Jméno, příjmení, Rodné příjmení, Datum 

narození, Trvalé bydliště, Doručovací 

adresa, Číslo občanského průkazu, Titul, 

Rodinný stav, Číslo účtu, ID datové 

schránky, Lustrační osvědčení, Státní 

občanství, Bezúhonnost, Osobní údaje dětí 

a manželky, případně partnera, rodičů, 

Podpis, Podobizna, Místo výkonu práce, 

Dosažené vzdělání, Průběh dosavadní 

praxe, Sociální, majetkové a osobnostní 

poměry

zdravotní stav Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

262/2006 Plnění smlouvy, Oprávněné zájmy správce Subjekt údajů Podobizna 50 let od skončení PP
Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

veřejná listina

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VEMA
Ne OHC, OMH

plnění ze sociálního 

fondu
zaměstnanci, člen orgánu obce

Jméno, příjmení, Datum narození, Věk, 

Rodné číslo, Číslo účtu, Osobní údaje dětí, 

manželky, případně rodičů a partnerů

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

262/2002 10 let Subjekt údajů/zákonný zástupce
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), VEMA
Ne OHC

docházka zaměstnanci Jméno, příjmení, osobní číslo, podpis Ne
externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

262/2006 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce VEMA Ne VŠECHNY ODBORY

veřejná služba uchazeč o zaměstnání
Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Telefon, Email
Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

111/2006 5 let Jiný OVM
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA)
Ne OMH

obecně prospěšné práce 

(alternativní tresty)
odsouzený

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Telefon, Email
Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

141/1961 5 let Jiný OVM
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA)
Ne OMH

členové zastupitelstva, 

členové výborů a komisí
člen orgánu obce

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Titul, Číslo účtu, Podpis, Rodné 

příjmení, Rodinný stav, Zaměstnavatel, 

Místo narození, Rodné číslo, Číslo 

občanského průkazu

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

128/2000
30 let od ukončení 

výkonu funkce

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

veřejná listina

VEMA, eSPIS (spisová 

služba a spisovna 

DESA),  eSPIS (Usnesení 

a úkoly)

Ne OHC, VEDENÍ

Korespondence

§ 16 ZOO, dožádání a 

vyjádření (samosatná 

působnost)

občan, fyzická osoba, právnická osoba

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé 

bydliště, doručovací adresa, ID datové 

schránky, podpis, titul, emailová adresa

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce, orgány 

Mob

128/2000 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA),  eSPIS 

(Usnesení a úkoly)

Ne
VŠECHNY ODBORY, TAJ, 

VEDENÍ

Poskytování 

informací
žadatel

Jméno, Příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, Titul, ID datové 

schránky, Identifikační číslo, email, Podpis

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

123/1998, 106/1999 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce
eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), ISEA
Ne OVV

Zpravodaje, 

kroniky, sociální 

sítě, weby, rádio, 

aplikace v mobilu

fotky, jubilatni, občánci fyzická osoba
Jméno, příjmení, Datum narození, Věk, 

Podobizna, Politická příslušnost
Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

128/2000, 89/2012, 

46/2000, 132/2006
Oprávněné zájmy správce Subjekt údajů

Jméno, příjmení, Datum narození, Věk, Podobizna, 

Politická příslušnost
5 let

Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Zákonná licence

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA)
Ne

souhlas nelze-li užít jiný 

důvod, OHC, VEDENÍ, OVV

Zapojení 

veřejnosti do 

správy obvodu

participativní rozpočet navrhovatel, podporovatel
Jméno, příjmení, Věk, Trvalé bydliště, 

Doručovací adresa, Email, Telefon, Podpis
Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

Subjekt údajů
Jméno, příjmení, Věk, Trvalé bydliště, Doručovací 

adresa, Email, Telefon, Podpis
5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA)
Ne OMH, OHC

Ztráty a nálezy
nálezce, vlastník, osoba provozující útulek, 

statutární orgán

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Titul, Číslo občanského průkazu, 

Email, Podpis, Číslo cestovního dokladu

Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

89/2012 5 let Subjekt údajů/zákonný zástupce ISEA Ne OHC

Školství
plnění povinné školní 

docházky

nezletilý, opatrovník/zákonný zástupce, 

statutární orgán, zmocněnec

Jméno, příjmení, Datum narození, Trvalé 

bydliště, Doručovací adresa, ID datové 

schránky, Titul, Identifikační číslo, Podpis, 

Věk

zdravotní stav Ne

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

561/2004 5 let
Subjekt údajů/zákonný zástupce, 

Jiný OVM

OvRON, eSPIS (spisová 

služba a spisovna DESA)
Ne OHC

provoz dětské skupiny
nezletilý, opatrovník/zákonný zástupce, 

statutární orgán

jméno, příjmení, datum narození, trvalé 

bydliště, doručovací adresa, podpis, titul, 

dosažené vzdělání, telefonní číslo, email, 

číslo OP, rodinný stav, zaměstnání

zdravotní stav Ano

externí příjemce - na 

základě zákona, oprávněné 

osoby správce

247/2014 Subjekt údajů Jméno, Příjmení, Podobizna, Věk
3 roky po ukončení 

poskytnutí služby
Subjekt údajů/zákonný zástupce

eSPIS (spisová služba a 

spisovna DESA), 

REZERVANTO

Ne OHC

AGENDA                                                                                           ČINNOSTI                                                                                 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ                                                        
Účelem zpracování je účel, 

pro jaký jsou osobní údaje 

zpracovávány. Obvykle jím 

bývá každá konkrétní 

agenda  (příp. činnost).                          

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 
zejména žadatel, stěžovatel, navrhovatel, 

zaměstnanec, účastník řízení, uchazeč, dlužník, člen 

orgánu obce (vč. komisí a výborů), členové volebních 

komisí, smluvní strana, nezletilí, opatrovník. Subjektem 

osobních údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje 

vztahují.                                                                                                                        

Odbor/útvar/úsek 
vykonávající danou agendu 

INFORMAČNÍ SYSTÉM – ve 

kterých je příslušná agenda 

vedena                                                               

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ                             

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem je každý subjekt, 

kterému jsou osobní údaje 

zpřístupněny                                                            

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ

ZDROJE                                                                         
subjekt údajů, veřejná listina, veřejný 

rejstřík, REGISTRY veřejné správy, JINÝ 

OVM 


