
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

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí 

osobních údajů

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Město Havlíčkův Brod není

Personální a mzdové oddělení Ing. Václav Stejskal - tajemník MěÚ

MZDOVÁ AGENDA

zpracování mzdové agendy

řádný výpočet mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění

řádný výpočet záloh na daně

prohlášení poplatníka daně z příjmu

údaj o pracovní neschopnosti

právní titul zpracování zvláštních kategorií OU:

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

povinností v oblasti pracovního práva

subjekt údajů 

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

porušení ustanovení právních 

předpisů

údaje o rodinných příslušnících poskytuje zaměstnanec pokud uplatňuje daňové zvýhodnění

agenda odměn za výkon funkcí členů výborů a komisí

odměňování členů zastupitelstva města

RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK ZAMĚSTNANCE                                        

manžel/manželka, děti                                                                              

pokud zaměstnanec uplatňuje daňové 

zvýhodnění

jméno a příjmení

zaměstnavatel

jméno a příjmení, titul

datum a místo narození

písm. b) splnění smlouvy                                                                                                   

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

ZAMĚSTNANEC,                                                 

ČLEN ZASTUPITELSTVA MĚSTA,                                                                

ČLEN VÝBORU / KOMISE

zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmu

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

zákon č. 589/1992 Sb., o pojistněém na sociální zabezpečení

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

evidenční listy důchodového pojištění

evidence cestovních náhrad

evidence pracovní doby

dokumentace a výplata dávek nemocenského pojištění

dohled nad dodržováním léčebného režimu

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                              

rodné číslo dítěte

rodné číslo

bankovní spojení

trvalé bydliště

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách



Příjemci nebo kategorie příjemců 

předání osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní 

organizaci

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

10 let

3 roky

13 let

5 let

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

právo na opravu právo na námitku

není

mzdové listy 30 let neprovádí se

správce daně nepředává se

zdravotní pojišťovna

NE před uplynutím skartační lhůty omezení zpracování

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

nemocenské a sociální zabezpečení

podklady k odměnám

daň z příjmu

evidence členů ZM, členů výborů a komisí

dotčené orgány státní správy


