
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 jméno a příjmení

datum narpzení

místo narození

rodné číslo

trvalé bydliště

zdravotní pojišťovna

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců 

rodné číslo

trvalé bydliště

Předávání osobních údajů do 

třetí země nebo mezinárodní 

organizacizdravotní pojišťovna

závodní lékař

od subjektu údajů

dodržení zákonných požadavků porušení ustanovení zákona

nelze uzavřít smlouvu dle ZP

dotčené orgány státní správy                             nepředává se

písm. f) oprávněné zájmy správce

obhajoba právních nároků správce jako zaměstnavatele v případném sporu (v ad hoc případech)

jméno a příjmení

ZAMĚSTNANEC STUDENT
ŘEDITELÉ ORGANIZACÍ 

ZŘÍZENÝCH MĚSTEM

zajištění odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání

zabezpečení lékařských prohlídek

pracovněprávní agenda ředitelů školských příspěvkových organizací

vedení evidence žádostí vedoucích pracovníků a městské policie  o vydání osvědčení dle zákona 

o stanovení podkladů pro výkon funkcí

vedení osobního spisu

další vzdělávání

plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících

písm. b) zpracování nezbytné pro splnění smlouvy

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Město Havlíčkův Brod není

Personální a mzdové oddělení Ing. Václav Stejskal - tajemník MěÚ

písm. c) plnění právní povinnosti správce

PERSONÁLNÍ  AGENDA

pracovněprávní záležitosti zaměstnanců města, občanů činných pro Město HB na základě 

dohod mimo pracovní poměr

obhajoba právních nároků správce jako zaměstnavatele v případném sporu

zajištění odborných praxí studentů

právní titul zpracování zvláštních kategorií osobních údajů: dle 

článku 9 odst. 2 písm. b) - zpracování nezbytné pro účely plnění 

povinností v oblasti pracovního práva

smluvní požadavek

NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

zákon č. 451/1991 Sb., o stanovení podkladů pro výkon funkcí

datum narození

místo narození

zdravotní pojiš´tovna

jméno a příjmení

datum narození

trvalé bydliště

údaje o zdravotní způsobilosti



Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

30 let

5 let

5 let

3 roky

10 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne 

právo na výmaz ano

souhlas není ano

přihlášky ke zdravotnímu pojištění

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

není

osobní spis 10 let neprovádí se

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku

nelze vymazat před uplynutím skartační 

lhůty
omezení zpracování

dohody o pracích mimo pracovní poměr

lékařské prohlídky

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

mzdové listy

evidenční list důchodového pojištění


