
 Záznamy o činnostech zpracování 

 

1 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377  

1 účel zpracování Výběrová řízení na volná pracovní místa 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR b) 

3 právní titul pro zpracování zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

4 kategorie subjektů údajů uchazeč o zaměstnání 

5 kategorie osobních údajů 
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa místa trvalého 
bydliště, odborná kvalifikace, praxe, kontaktní adresa, telefon, e-
mail 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů po dobu výběrového řízení 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

2 EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Evidence uchazečů o zaměstnání 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a) 

3 právní titul pro zpracování 

zákon č. 89/2012 Sb., 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1303/2013, 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů 

4 kategorie subjektů údajů uchazeči 

5 kategorie osobních údajů 
titiul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, 
nejvyšší dosažené vzdělání, e-mail, telefon 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů max. po dobu 1 roku 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

3 SPISOVÁ SLUŽBA 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Spisová služba 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR c) 

3 právní titul pro zpracování Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

4 kategorie subjektů údajů 
odesílatel 
příjemce 
další osoba uvedená v dokumentu 

5 kategorie osobních údajů 

adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, příjmení, 
datum narození, adresa trvalého pobytu nebo bydliště, další 
údaje jako  telefon, e-mail, datová schránka, další údaje uvedené 
v dokumentu 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skartačního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
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Směrnice – Spisový řád. 

 
  



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

4 SMLUVNÍ VZTAHY, REGISTR SMLUV 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Smluvní vztahy, registr smluv 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR 

b) 
c) 

3 právní titul pro zpracování 
zákon č. 89/2012 Sb. 
zákon č. 340/2015 Sb. 
a další zvláštní právní předpisy 

4 kategorie subjektů údajů smluvní strana 

5 kategorie osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození, 
adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá 
zvláštní zákon), telefon, e-mail, číslo bankovního účtu 
Fyzické osoby podnikající: 
 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, telefon, číslo bankovního 
účtu 
Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: jméno, 
příjmení 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

smluvní strana 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 
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9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skartačního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 
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5 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A OZNÁMENÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Vyřizování stížností, podnětů a oznámení 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR 

c) 
f) 

3 právní titul pro zpracování zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

4 kategorie subjektů údajů 
stěžovatel, 
odesílatel podnětu 

5 kategorie osobních údajů 
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, další 
údaje uvedené ve stížnosti/podnětu 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skartačního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 
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6 PROJEKTY, ŽÁDOSTI, DOTACE 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, 
tel. (+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Projekty, žádosti, dotace 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR 

b) 
c) 

3 právní titul pro zpracování 

zákon č. 89/2012 Sb., 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1303/2013, 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů 

4 kategorie subjektů údajů fyzická osoba zúčastněná na podporovaném projektu 

5 kategorie osobních údajů 
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo narození (pro 
vydání sovědčení) údaje o mzdě (je-li požadavek součástí 
dotačních podmínek) 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

dle podmínek dotace 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

po dobu trvání projektu, 
dle Spisového a skartačního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 
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7 ZADÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR c) 

3 právní titul pro zpracování 

 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;                                  
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv;        
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 
a další zvláštní právní předpisy 

4 kategorie subjektů údajů účastník výběrového řízení na veřejnou zakázku 

5 kategorie osobních údajů 

titul, jméno, případně jména, příjmení, datum narození (IČO), 
adresa bydliště (sídlo) 
telefon, e-mail, číslo účtu, datová schránka, profesní životopisy 
zaměstnanců uchazečů, certifikace zaměstnanců uchazeče 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 
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9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skartačního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 
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8 PREZENTACE ORGANIZACE 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Prezentace organizace 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR 

a) - záznamy osob nespadající do režimu reportážní fotografie 
f) - reportážní fotografie 

3 právní titul pro zpracování zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ochrana soukromí) 

4 kategorie subjektů údajů 
klienti 
zaměstanci 
návštěvníci 

5 kategorie osobních údajů kontakty na webu u vedoucích zam-ců 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 
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9 ZVEŘEJŇOVÁNÍ ODPOVĚDÍ DLE ZÁKONA O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Zveřejňování odpovědí dle zákona o svobodném přístupu k 
informacím 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR c) 

3 právní titul pro zpracování zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

4 kategorie subjektů údajů 
žadatel 
osoby dotčené žádostí 

5 kategorie osobních údajů 

jméno či jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého 
pobytu nebo bydliště (adresa 
pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo 
bydliště) a jiné údaje žadatelem uvedené, např. telefon, e-mail, 
datová schránka 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

v případě odvolání Krajský úřad MSK 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skartačního řádu 
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10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 
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10 VÝKON PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Výkon práv subjektu údajů 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR c) 

3 právní titul pro zpracování 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679; 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

4 kategorie subjektů údajů žadatel - subjekt údajů 

5 kategorie osobních údajů 

jméno či jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého 
pobytu nebo bydliště (adresa 
pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo 
bydliště) a jiné údaje žadatelem uvedené, např. telefon, e-mail, 
datová schránka, doklad totožnosti 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skartačního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
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Směrnice – Spisový řád. 

 
  



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

11 EVIDENCE STRÁVNÍKŮ 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827 , ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Evidence strávníků 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR b) 

3 právní titul pro zpracování zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník 

4 kategorie subjektů údajů strávnící (klienti, zaměstanci) 

5 kategorie osobních údajů jméno, příjmení, druh diety,  adresa 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skartačního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

12 ŽÁDOSTI O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Žádosti o poskytování sociální služby 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR 

b) 
c) 
čl. 9 odst. 2 písm. h) 

3 právní titul pro zpracování 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
vyhláška č. 505/2006 Sb. (prováděcí předpis) 

4 kategorie subjektů údajů 
žadatelé o sociální službu, 
opatrovník 

5 kategorie osobních údajů 

Žadatel: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, státní 
příslušnost, pohlaví, adresa trvalé bydliště, rozhodnutí soudu, 
rozhodnutí správních úřadů (PnP, důchod), výše příjmů,  zvláštní 
kategorie osobních údajů (alergie, diagnózy),  
ev. údaje na kontaktní osobu: jméno, příjmení, telefon, e-mail, 
adresa bydliště; 
Opatrovník - jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefonní a 
elektronický kontakt 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 
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9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skartačního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

13 POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Poskytování sociální služby 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR 

a)  
b) 
c) 
čl. 9 odst. 2 písm. h) 

3 právní titul pro zpracování 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
vyhláška č. 505/2006 Sb. (prováděcí předpis) 

4 kategorie subjektů údajů 
uživatelé služby 
opatrovníci 
kontaktní osoby 

5 kategorie osobních údajů 

Uživatel: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo 
narození, rodné číslo, stav, státní příslušnost, pohlaví, číslo OP, 
druh ZP, číslo pasu, adresa trvalé bydliště, rozhodnutí soudu, 
rozhodnutí správních úřadů (PnP, důchod), výše příjmů, rodný 
list, oddací list, úmrtní list, kopie i originály OP a cestovních 
dokladů, čísla účtu, laický popis zdravotního stavu (např. alergie 
atd.) 
Kontaktní osoba: jméno příjmení, telefonický a elektronický 
kontakt, adresa; 
  
Opatrovník: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, 
telefonní a elektronický kontakt 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 
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8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skratčního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

14 VEDENÍ SOCIÁLNÍ DOKUMENTACE KLIENTŮ 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Vedení sociální dokumentace klientů 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR 

b) 
c) 
čl. 9 odst. 2 písm. h) 

3 právní titul pro zpracování 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
vyhláška č. 505/2006 Sb. (prováděcí předpis) 

4 kategorie subjektů údajů klient 

5 kategorie osobních údajů 
jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště, přechodné bydliště, datum 
a místo narození, telefon.  
Pečující osoba: Jméno adresa telefon 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skratčního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

15 POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VČ. VEDENÍ 
ZDRAVOTNICKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ 
DOKUMENTACE 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Poskytování zdravotní péče vč. vedení zdravotnické a 
ošetřovatelské dokumentace 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR 

c) 
čl. 9 odst. 2 písm. h) 

3 právní titul pro zpracování 
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách; 
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; 
vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 

4 kategorie subjektů údajů 
pacienti 
opatrovníci 
kontaktní osoby 

5 kategorie osobních údajů 

Pacienti: jméno a příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum 
a místo narození, státní příslušnost, rodné číslo, zdravotní 
pojišťovna, rodinný stav, adresa kontaktní osoby, adresa, jméno 
a  kontaktní telefon praktického lékaře, propouštěcí zprávy 
pacientů, výsledky odběrů pacientů, žádosti pacientů do 
léčebných zařízení, veškeré údaje týkající se psychického a 
zdravotního stavu pacientů 
Kontaktní osoba: jméno příjmení, telefonický a elektronický 
kontakt, adresa; 
  
Opatrovník: jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefonní a 
elektronický kontakt 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

jiné zdravotnické zařízení 

7 identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 

- 
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jsou případně předány osobní 
údaje  

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

16 ZPRACOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PRO 
VYÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, tel. 
(+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Zpracování zdravotnické dokumentace pro vyúčtování 
zdravotním pojišťovnám 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR 

c) 
čl. 9 odst. 2 písm. h) 

3 právní titul pro zpracování 
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách; 
a další zvláštní právní předpisy 

4 kategorie subjektů údajů pacienti 

5 kategorie osobních údajů jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní stav, 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

zdravotní pojišťovny 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skratčního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 



 Záznamy o činnostech zpracování 

 

17 VIZITKA KLIENTA (PRO ZAMĚSTNANCE) 

 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, 
Telefon: +420 558 877 827, ID datové schránky: wt7mvmp 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Merta, MBA, email: dpo@dpohotline.cz, 
tel. (+420) 910 120 377 

1 účel zpracování Vizitka klienta (pro zaměstnance) 

2 právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. GDPR f) 

3 právní titul pro zpracování - 

4 kategorie subjektů údajů klient 

5 kategorie osobních údajů fotografie, jméno, příjmení 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

nejsou předávány jiným osobám 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), 
které jsou případně předány 
osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skratčního řádu 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  
Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
Směrnice – Spisový řád. 

 


