Záznam o činnostech – Datové schránky
Jméno a kontaktní údaje správce:
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602 865 824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:

Účel zpracování

Popis technických
bezpečnosrních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Ing. Bc. Leona Bucharová
Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
6677037
tel: 773823040
info@gdprproobce.com
Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Trvalé bydliště
rodné příjmení
Kontaktní údaje (telefon,
mail, datová schránka)
Podpis

občan

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
Právní povinnost přístupném pouze oprávněným
Zákon č. 300/2008 Sb. o
osobám.
elektronických úkonech a
V listinné podobě jsou
autorizované konverzi dokumentů,
dokumenty uloženy na určeném
Vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení
místě přístupném pouze
podrobností užívání a provozování
oprávněným osobám
informačního systému datových
Uzamčená kancelář starosty s
schránek, Zákon č. 11/2009 Sb. o
přístupem pouze oprávněných
základních registrech
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Komunikace s občany, spisový protokol
Jméno a kontaktní údaje správce:
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Osobní údaje

Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:

Účel zpracování

Popis technických
bezpečnosrních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Ing. Bc. Leona Bucharová
Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
6677037
tel: 773823040
E-mail: info@gdprproobce.com
Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Trvalé bydliště
Doručovací adresa
Kontaktní údaje (telefon,
mail, datová schránka)
Předmět sdělení
Podpis

občan

Právní povinnost Výkon státní správy a samosprávy
Zákon 128/2000 Sb. o obcích,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Stížnosti
Jméno a kontaktní údaje správce:
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:

Účel zpracování

Popis technických
bezpečnosrních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Ing. Bc. Leona Bucharová
Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
6677037
tel: 773823040
info@gdprproobce.com
Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Trvalé bydliště
E-mail
Telefon
Datová schránka
Doručovací adresa
Předmět
Podpis

občan

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu
petičním,
věcně příslušné zákony

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Úřední deska
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnosrních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození

Trvalé bydliště
občan
Doručovací adresa

Předmět zveřejnění

Podpis

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský
soudní řád

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Podklady pro jednání Zastupitelstva, výborů a komisí obce, zápisy z jednání
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnosrních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození

Trvalé bydliště

Předmět podkladu pro
jednání RM/ZM

Podpis

Občan, osoby
dotčené jednáním
zastupitelstva,
výborů, komisí

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Evidence obyvatel MV
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
00007064
974811111
posta@mvcr.cz
6bnaawp
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence správce:
Název: Odbor bezpečnostní politiky
Adresa: Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34
IČO: 00007064
Telefon: 974811111
Mail: obp@mvcr.cz
Jméno a kontaktní údaje pověřence zpracovatele:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnosrních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Místo narození
Rodné číslo
Trvalé bydliště
Doručovací adresa
předchozí pobyt
číslo OP
omezení způsobilosti
údaje o opatrovníkovi
oprávněná osoba

občan

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech,
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel,
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se
provádí zákon o evidenci obyvatel,
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích,
Zákon č. 561/2004 Sb., Školský
zákon,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Evidence obyvatel
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnosrních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Místo narození
Rodné číslo
Trvalé bydliště
Doručovací adresa
předchozí pobyt
číslo OP
omezení způsobilosti
údaje o opatrovníkovi
oprávněná osoba

občan

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech,
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel,
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se
provádí zákon o evidenci obyvatel,
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích,
Zákon č. 561/2004 Sb., Školský
zákon,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Jméno, příjmení,
datum narození,
místo bydliště - Nepředává se
zákon č.
561/2004 Sb.

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Volby, voličské seznamy, voličský průkaz, související agenda
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnosrních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození

věk

Trvalé bydliště
občan
Politická příslušnost

Zaměstnání

Politické názory

filozofické přesvědčení

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů,
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí,
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky,
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu,
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky,
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním
referendu,
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky,
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina
základních práv a svobod,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty a
archivu s přístupem pouze
oprávněných osob v
zabezpečené budově obecního
úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnosrních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození

Trvalé bydliště
občan, žadatel
Kontaktní údaje (telefon,
mail, datová schránka)
Podpis

Politocké názory

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
Právní povinnost,
V listinné podobě jsou
Výkon státní správy a samosprávy
dokumenty uloženy na určeném
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném místě přístupném pouze
přístupu k informacím,
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště

Zdravotní pojišťovna

Vstupní zdravotní
prohlídka

Certifikáty ze školení

Kontaktní údaje (telefon,
mail, datová schránka)

Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 133/1985 Sb., zákon o
požární ochraně
Zákon č. 262/2006 Sb., - Zákoník
práce,
Členové zásahové Vyhláška č. 247/2001 Sb.,
jednotky
o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění Vyhlášky č.
226/2005 Sb.,
Nařízení
vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně ve znění
nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Mzdová agenda
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu,
Výkon státní správy a samosprávy
Rodné číslo
Zákon č. 262/2006 Sb., - Zákoník
práce,
Trvalé bydliště
Zákon č. 435/2004 Sb.,
o
zaměstnanosti,
E-mail
Zákon č. 251/2005 Sb.,
o
inspekci práce,
Zaměstnanci obce, Zákon č. 312/2002 Sb.,
o
Kontaktní údaje (telefon,
osoby na dohodu, úřednících územních samosprávných
mail, datová schránka)
zastupitelé,
celků,
členové volebních Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
Místo narození
komisí
platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,
Stát narození
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o
katalogu prací ve veřejných službách a
Státní příslušnost
správě,
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z
Místo pobytu
příjmů,
Zákon č. 187/2006 Sb.,
o
Zdravotní pojišťovna
nemocenském pojištění,
Zákon č. 120/2001 Sb., - Exekuční
Bankovní spojení
řád,
Datum narození

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu, dle trvání
souhlasu

Záznam o činnostech – Mzdová agenda 2. list
Rodné příjmení
Předchozí zaměstnavatel
Stav
Rodinný příslušník
děti
Informace o vzdělání
Informace o důchodu
Ostatní informace
poskytnuté subjektem
údajů
Informace o příjmech
Informace z rejstříku
trestů
Informace o zdravotním
stavu
Informace o výši
příspěvků
Infromace o pracovní
neschopnosti
Informace o daňové
povinnosti poplatníka
Podpis

182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém
pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o
odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
U zastupitelů informovaný souhlas na
telefonní spojení, e-mail. U
zaměstnanců informovaný souhlas na
telefonní spojení a adresu..

Záznam o činnostech – Personální agenda
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Rodné číslo
V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
Právní
povinnost,
plnění
smluvního
Trvalé bydliště
vztahu
Výkon přístupném pouze oprávněným
osobám.
státní správy a samosprávy
Kontaktní údaje (telefon,
V listinné podobě jsou
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník
mail, datová schránka)
dokumenty uloženy na určeném
práce,
místě přístupném pouze
Zákon č. 435/2004 Sb.,
o
oprávněným osobám
zaměstnanosti,
Místo narození
Uzamčená kancelář starosty s
Zákon č. 251/2005 Sb.,
o
přístupem pouze oprávněných
inspekci práce,
Místo pobytu
osob v zabezpečené budově
Zákon č. 312/2002 Sb.,
o
obecního úřadu,
úřednících územních samosprávných
celků,
Číslo účtu
Nařázení vlády č. 341/2017 Sb., o
Zaměstnanci obce, platových poměrech zaměstnanců ve
Státní příslušnost
osoby na dohodu, veřejných službách a správě,
zastupitelé,
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o
členové
volebních
katalogu prací ve veřejných službách a
Rodinný příslušník
komisí
správě,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Personální agenda 2. list
Zdravotní pojišťovna
Rodné příjmení
Stav
Občanský průkaz
Informace z rejstříku
trestů
Předchozí zaměstnavatel
Informace o příjmech
Ostatní informace
poskytnuté subjektem
údajů
Informace o zdravotním
stavu
Podpis

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů,
Zákon č. 187/2006 Sb.,
o
nemocenském pojištění,
Zákon č. 120/2001 Sb., Exekuční řád,
Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční
zákon,
Zákon č. 582/1991 Sb.,
o
organizaci a provádění sociálního
zabezpečení,
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění,
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev,
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
U zastupitelů informovaný souhlas na
telefonní spojení, e-mail. U
zaměstnanců informovaný souhlas na
telefonní spojení a adresu..

Záznam o činnostech – Vedení účetnictví včetně pokladny
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Účel zpracování

Popis technických
bezpečnostních opatření

Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu
Výkon
státní správy a samosprávy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 563/1991 Sb.,
o
účetnictví,
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty,
Zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR
a jejím vystupování v právních
vztazích,
Vyhláška č. 220/2013 Sb.
o
požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození

Trvalé bydliště

Sídlo podnikání
Kontaktní údaje (telefon,
mail, datová schránka)
IČO/ DIČ

Bankovní spojení

Podpis

Občan, plátce,
poplarník

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Místní poplatky
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Jméno a příjmení a titul

Občan, poplatník

Adresa

Účel zpracování

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 565/1990 Sb.,
o
místních poplatcích,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád,
Zákon č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích,

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Nepředává se

Nepředává se

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Školení, Kurzy
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození

Trvalé bydliště

Druh školení

Certifikáty

Podpis

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
Právní povinnost, smluvní vztah,
V listinné podobě jsou
Výkon státní správy a samosprávy
dokumenty uloženy na určeném
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, místě přístupném pouze
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Majetkoprávní transakce, kupní smlouvy, darovací
Jméno a kontaktní údaje správce:
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:

Účel zpracování

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Ing. Bc. Leona Bucharová
Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
6677037
tel: 773823040
info@gdprproobce.com
Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Rodné číslo
Trvalé bydliště
E-mail
Telefon
Datová schránka
Bankovní spojení
Bydliště

občan

Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu,
Výkon
státní správy a samosprávy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 89/2012 Sb.,Občanský
zákoník,
Zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální
zákon,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské, odpady, atd.)
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Trvalé bydliště

Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu,
Výkon
Kontaktní adresa
státní správy a samosprávy
Zákon č. 28/2000 Sb., o obcích,
E-mail
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník,
Telefon
Zákon č. 250/2000 Sb.,
o
Občan, dodavatel, rozpočtových pravidlech územních
Datová schránka
odběratel
rozpočtů,
Zákon č. 134/2016 Sb.,
o
Bankovní spojení
zadávání veřejných zakázek,
Zákon č. 340/2015 Sb.,
o
IČO/ DIČ
zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto
Podpis
smluv a o registru smluv (zákon o
Informace obsažené ve
registru smluv)
smlouvě
Informace obsažené v
objednávce
Informace obsažené ve
faktuře

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Správní řízení v oblasti životního prostředí
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677039
Telefon: tel: 773823042
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Trvalé bydliště

E-mail

Telefon
občan
Místo pobytu

Číslo pozemku

Podpis

Spis řízení

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 114/1992 Sb.,
o
ochraně přírody a krajiny,
Zákon č. 201/2012 Sb.,
o
V elektronické podobě jsou data
ochraně ovzduší,
uložena ve stanoveném PC
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
přístupném pouze oprávněným
změně některých zákonů (vodní
osobám.
zákon),
V listinné podobě jsou
Zákon č.185/2001 Sb.,
dokumenty uloženy na určeném
o odpadech a o změně některých
místě přístupném pouze
dalších zákonů,
oprávněným osobám
Zákon č. 634/2004 Sb.,
o
Uzamčená kancelář starosty s
správních poplatcích,
přístupem pouze oprávněných
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
osob v zabezpečené budově
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský
obecního úřadu,
zákoník,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
+ další složkové zákony z oblasti
ochrany životního prostředí,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Přidělení čísla popisného, evidenčního
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677040
Telefon: tel: 773823043
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Trvalé bydliště

Datová schránka

Doručovací adresa

Podpis

občan

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební
zákon,
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
Zákon č. 634/2004 Sb.,
o
správních poplatcích,
Zákon č. 111/2009 Sb.,
o
základních registrech,
Zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích.

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Stavební řízení, související vyjádření, souhlasy
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677041
Telefon: tel: 773823044
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Trvalé bydliště
E-mail
občan
Telefon
Datová schránka
Místo pobytu
Podpis

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 183/2006 Sb.,Stavební
zákon,
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
Zákon č. 634/2004 Sb.,
o
správních poplatcích,
Zákon č. 250/2016 Sb.,
o
odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich,
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Silniční správní úřad
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677042
Telefon: tel: 773823045
Mail: info@gdprproobce.com

Účel zpracování

Popis technických
bezpečnostních opatření

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 634/2004 Sb.,
o
správních poplatcích,
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
Zákon č. 13/1997 Sb.,
o
pozemních komunikacích,
Zákon č. 361/2000 Sb.,
o
provozu na pozemních komunikacích,
Zákon č. 111/1994 Sb.,o silniční
dopravě,
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních
komunikacích,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození

Trvalé bydliště

E-mail
občan, žadatel
Telefon

Datová schránka

Místo pobytu

Podpis

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Povolení zvláštního užívání komunikací
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
me4amce

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677043
Telefon: tel: 773823046
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Trvalé bydliště
E-mail
Telefon
Datová schránka
Místo pobytu
Podpis
Spis řízení

občan

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č 13/1997 Sb.,
o
pozemních komunikacích,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 634/2004 Sb.,
o
správních poplatcích,
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Veřejné zakázky
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677044
Telefon: tel: 773823047
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Trvalé bydliště
E-mail
Telefon
Datová schránka
Insolvence
Podpis

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 134/2016 Sb.,
o
zadávání veřejných zakázek,
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský
Občan, dodavatel, zákoník,
odběratel
Zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv)

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Knihovna
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677046
Telefon: tel: 773823049
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození

Trvalé bydliště
občan
E-mail

Telefon

Podpis

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 257/2001 Sb., Knihovní
zákon,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář s přístupem
pouze oprávněných osob v
zabezpečené budově obecního
úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Hřbitovní agenda
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Trvalé bydliště
Občan, poplatník
Číslo hrobu

Podpis

Právní povinnost, smluvní vztah,
Výkon státní správy a samosprávy
Zákon č. 256/2001 Sb.,
o
pohřebnictví,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

V elektronické podobě jsou
data uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář s přístupem
pouze oprávněných osob v
zabezpečené budově městského
úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Významné životní události občanů a vítání občánků
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození

Trvalé bydliště

Rodinní příslušníci

Podpis

občan

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Pronájmy bytových a nebytových prostor včetně související agendy
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Místo narození
Rodné číslo
Trvalé bydliště
Místo pobytu
Typ místa pobytu
Státní příslušnost
E-mail
Telefon
Datová schránka
Zaměstnavatel
Výše příjmu

občan

Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu, Výkon státní správy a
samosprávy
Zákon č.
128/2000 Sb., Zákon o obcích,
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník,
Zákon č. 563/1991 Sb.,
o
účetnictví

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Pronájmy bytových a nebytových prostor včetně související agendy 2. list
Osoby sdílející společnou
domácnost
Nesvéprávnost
Insolvence
Stav
Příbuzenský vztah
Průkaz totožnosti
Žádost o nájem
Podpis
Údaje o zdravotním stavu

občan

Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu, Výkon státní správy a
samosprávy
Zákon č.
128/2000 Sb., Zákon o obcích,
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník,
Zákon č. 563/1991 Sb.,
o
účetnictví

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Nájemní smlouvy včetně související agendy
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Místo narození
Rodné číslo
Trvalé bydliště
Místo pobytu
Typ místa pobytu
Státní příslušnost
E-mail
Telefon
Datová schránka
Zaměstnavatel
Výše příjmu

občan

Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu, Výkon státní správy a
samosprávy
Zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 563/1991 Sb.,
o
účetnictví,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Nájemní smlouvy včetně související agendy 2. list
Osoby sdílející společnou
domácnost
Nesvéprávnost
Insolvence
Stav
Příbuzenský vztah
občan
Průkaz totožnosti
Žádost o nájem
Podpis
Nedoplatky
Údaje o zdravotním stavu

Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu, Výkon státní správy a
samosprávy
Zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 563/1991 Sb.,
o
účetnictví,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Ověřování a vidimace
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Rodné číslo
Místo narození
Trvalé bydliště
Číslo dokladu
totožnosti
Podpis

občan

V elektronické podobě jsou data
Právní povinnost,
uložena ve stanoveném PC
Výkon státní správy a samosprávy
přístupném pouze oprávněným
Zákon č. 21/2006 Sb.,
osobám.
o ověřování,
V listinné podobě jsou
Vyhláška č. 36/2006 Sb.,
o dokumenty uloženy na určeném
ověřování shody opisu nebo kopie s
místě přístupném pouze
listinou a o ověřování pravosti
oprávněným osobám
podpisu,
Uzamčená kancelář starosty s
Zákon 634/2004 Sb.,
o přístupem pouze oprávněných
správních poplatcích,
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Smlouvy o dílo, pachtovní smlouvy,
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677038
Telefon: tel: 773823041
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Trvalé bydliště
Kontaktní adresa
E-mail
Telefon
Datová schránka
Bankovní spojení
IČO/ DIČ
Podpis
SmlouvaInformace
obsažené ve smlouvě
Informace obsažené v
objednávce
Informace obsažené ve
faktuře

Právní povinnost, plnění smluvního
vztahu,
Výkon
státní správy a samosprávy 28/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových
Občan, dodavatel, pravidlech územních rozpočtů,
odběratel
134/2016 Sb., - Zákon o zadávání
veřejných zakázek,
340/2015 Sb., - Zákon o zvláštních
podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru
smluv)

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Přestupkové řízení
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Místo narození
Trvalé bydliště
E-mail
Telefon
Datová schránka
Doručovací adresa
Zaměstnavatel
Omezení způsobilosti
Údaje o opatrovníkovi
Údaje o zákonných
zástupcích
Informace ze spisu
Podpis

občan

Právní povinnost,
Výkon státní správy a samosprávy Zákon 250/2016 Sb., - Zákon o
odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých
přestupcích,
40/2009 Sb., - Trestní zákoník,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
312/1995 Sb., - Vyhláška, kterou se
stanoví paušální částka nákladů
trestního řízení,
200/1990 Sb., - Zákon o přestupcích
(spáchaných do 30.05.2017)

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

veřejnoprávní
smlouva s
městem České
Budějovice

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Sociální agenda
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce:
Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název: Ing. Bc. Leona Bucharová
Adresa: Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
IČO: 6677037
Telefon: tel: 773823040
Mail: info@gdprproobce.com

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul
Datum narození
Rodné číslo
Trvalé bydliště
Kontaktní údaje (telefon,
mail, datová schránka)
Průkaz totožnosti
Zaměstnavatel
Bankovní spojení
Výměry důchodů
kopie průkazu ZTP, TP
Podpis
Informace ze spisu
údaje o zdravotním stavu

občan

Právní povinnost Zákon 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon 89/2012 Sb., Občanský
zákoník,
Zákon 108/2006 Sb., o sociálních
službách,
Zákon 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi,
Zákon 110/2006 Sb., o životním a
existenčním minimu,

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Informační SMS/E-mail
Jméno a kontaktní údaje správce:
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:

Účel zpracování

Popis technických
bezpečnostních opatření

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Ing. Bc. Leona Bucharová
Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
6677037
tel: 773823040
info@gdprproobce.com
Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Jméno a příjmení a titul

Datum narození
občan
E-mail

Telefon

smluvní vztah - právní povinnost plnění smlouvy

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Nepředává se

Nepředává se

Dle skartačního
řádu

Záznam o činnostech – Obecní kronika
Jméno a kontaktní údaje správce:
Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:
DS:

Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Obec Záboří
Záboří 15, 373 84 Dubné
00245691
602865824
info@obeczabori.cz
dfqb5kw

Subjekt údajů

Údaje o osobách v
občan
nezbytně nutném rozsahu

Název:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Mail:

Účel zpracování

Právní povinnost zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách
obcí.

Popis technických
bezpečnosrních opatření

V elektronické podobě jsou data
uložena ve stanoveném PC
přístupném pouze oprávněným
osobám.
V listinné podobě jsou
dokumenty uloženy na určeném
místě přístupném pouze
oprávněným osobám
Uzamčená kancelář starosty s
přístupem pouze oprávněných
osob v zabezpečené budově
obecního úřadu,

Popis organizačních
bezpečnostních opatření

Organizační řád
Spisový a skartační řád,
Základní pravidla postupu
souvisejících se zpracováním
osobních údajů,

Ing. Bc. Leona Bucharová
Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice
6677037
tel: 773823040
info@gdprproobce.com
Kategorie
Informace o
příjemců
případném
(včetně
předání do třetí
zahraničních
země
subjektů)

Nepředává se

Nepředává se

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

Dle skartačního
řádu

