
Správce osobních údajů Zpracovatel

Odpovědný odbor Odpovědná osoba

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

název agendy

dílčí účely

právní titul zpracování  (článek 6 

odst. 1 Obecného nařízení)

právní základ

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje trvalé bydliště

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců 

předání osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní 

organizaci

Zpracovatel

oveření kvalifikace dodavatele v souladu se zákonem

výpis z Rejstříku trestů

údaje o objednatelích

doklad o stavu daňových nedoplatků , na pojistném na soc. 

zabezpečení a politiku zaměstnanosti

údaje o dosažené odborné způsobilosti

údaje o dosažené praxi

bankovní spojení

nepředává se

veřejně dostupné zdroje - IS veřejné správy nebo veřejné evidence (veřejný rejstřík, informační systém 

registru skutečných majitelů)

zveřejnění dokumentace a smlouvy v registru smluv a na profilu zadavatele

zveřejnění povinných údajů o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek

kontaktní telefon a email

organizace a administrace zadávacích řízení - veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky v režimu 

dle zákona 

zabezpečení postupu při výběru dodavatele

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                            

zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

zpracování zadávacího řízení

uzavření smlouvy

dodavatel elektronického nástroje EZAK - QCM s.r.o.

externí firma pro administraci zakázky s ad hoc přístupem k osobním údajům (doložka o ochraně údajů 

ve smlouve)

zákon č. 340/2016 Sb. o registru smluv

povinnost zveřejnění  na profilu zadavatele, ve věstníku veřejných zakázek a v registru smluv

ORGANIZACE A ADMINISTRACE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Město Havlíčkův Brod
QCM s.r.o. - dodavatel 

elektronického nástroje eZAK

vedoucí příslušného odboru podle 

typu zakázky

věcně příslušný odbor  podle 

typu zakázky

Jméno a příjmení jméno a příjmení

trvalé bydliště

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU                                                                

zástupce uchazeče pro věci technické                                                                                                              

další fyzické osoby v podané nabídce

VÍTĚZNÝ UCHAZEČ / VYBRANÝ 

DODAVATEL

kontaktní telefon a email

údaje osob v podaných nabídkách poskytuje uchazeč o veřejnou zakázku (např. zástupce pro věci 

technické)

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků
podanou nabídku nelze zpracovat

od subjektu údajů

nejsou



Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

10 let

10 let

20 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

výběrová řízení na projekty podporované evropskými fondy

veřejné zakázky malého rozsahu

veřejné zakázky dle zákona

postup při uplatnění práv na www.muhb.cz

neprovádí sesmlouvy   5 let

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku

omezení zpracování

právo na přístup

ne před uplynutím skartační lhůty


