oblast

popis činnosti
Podatelna, centrální archiv

GDPR čl. 6 odst. 1
písm.:
c) splnění právní
povinnosti

Kompletní vedení účetnictví, vč. zpracování b) splnění smlouvy
faktur, poklaldních dokladů, výpisů z banky c) splnění právní
a vnitřních dokladů
povinnosti

ORGANIZAČNĚ
TECHNICKÉ

Vedení smluv a objednávek

Administrace veřejných zakázek

Kamerové systémy

b) splnění smlouvy
c) splnění právní
povinnosti
c) splnění právní
povinnosti
b) splnění smlouvy
(před uzavřením
smlouvy)
a) souhlas subjektu
údajů
f) oprávněný zájem
správce

právní úprava - účel zpracování
Z 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě
V 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Z 563/1991 Sb., o účetnictví
Z 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Z 262/2006 Sb., zákoník práce
V 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Z 563/1991
Z 89/2012 Sb., občanský zákoník
Z 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Kategorie a rozsah zpracovávaných
osobních údajů

Subjekty údajů

Příjemci OÚ

zákonná podoba archivace

Doba archivace

Adresní a identifikační údaje osob z podání
(žádosti o přijetí za klienta) apod.

podávající,
žadatelé aj.

vlastní dokumentace

podací deník 10 let od ukončení pozor na převod z elektronické do
viz Archivační a skartační řád listinné podoby viz z. 227/2000 Sb., o
organizace
elektronickém podpisu

Adresní a identifikační údaje dodavatelů a
odběratelů - fyzických osob, zaměstnanců

Dodavatelé,
odběratelé,
klienti

Smluvní partneři, zdravotní
pojišťovny, komerční
pojišťovny, banky

Účetní doklady banky, faktury,
knihy, závěrky vč. protokolů
ověření, výsledovky, pokladní
knihy 10 let, výkazy o plnění
rozpočtu, inventury, soupisy 5
let, viz Archivační a skartační
řád organizace,

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, §
31-33,
§ 93, § 148 zákona č. 280/2009
Daňový řád
DPH § 27 zákona č. 235/2004 Sb., o
DPH
Judikát Ústavního soudu sp.zn. I.ÚS
1611/2007

Z 89/2012 Sb., občanský zákoník
Z 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Z 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Z 563/2016 Sb., o účetnictví

XX

Dodavatelé,
odběratelé,
klienti

Smluvní partneři, zdravotní
pojišťovny, komerční
pojišťovny, banky

Smlouvy majetkoprávní 10 let,
ostatní 5 let, vždy od ukončení
smlouvy,

Z 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

XX

Dodavatelé

vlastní databáze

x

§ 216 zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejených zakázek 10 let od ukončení
veřejné zakázky

1 týden

xx

XX

obrazová stopa

Klienti,
zaměstnanci,
Vlastní databáze
náhodné osoby

