
Informace o zpracování osobních údajů 
Informace o zpracování osobních údajů správcem Kulturní a informační služby města Přerova 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR")  

 

 

1. Agenda - Realizace bankovního styku a zabezpečení financování  

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem uzavírání smluv za účelem 

realizace bankovního styku a zabezpečení financování  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

sekundárně splnění smlouvy  

 

Kategorie osobních údajů:  

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, číslo OP, podpis  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanci organizace, kteří mají přístup do elektronického bankovnictví, statutární orgány 

peněžního ústavu, či zástupci 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

---  

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

10 let od ukončení platnosti smlouvy  

 

 

2. Agenda – Zpracování rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření  

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání a užití osobních údajů za účelem zpracování rozpočtu, 

závěrečného účtu a rozpočtových opatření  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

 

Kategorie osobních údajů:  

Jméno, příjmení, funkce, podpis  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanci organizace - dle podpisových vzorů 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

---  

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

10 let od konce roku po předání do archivu  

 



3. Zúčtování mezd  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití 

osobních údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

Sekundárně splnění pracovní smlouvy  

 

Kategorie osobních údajů:  

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, 

rodinný stav, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, číslo občanského průkazu, místo narození, 

doklady o vzdělání, zdravotní způsobilost, e-mail, telefon, číslo účtu, státní příslušnost, 

ovdovění, rodinní příslušníci, manželka, děti - datum narození, vyhlášená exekuce, poživatel 

důchodu, zdravotní znevýhodnění, předchozí praxe, výpis z rejstříku trestů, škola studenta, 

čerpání dovolené, nemocenská, odvody státu, odvody zdravotní pojišťovny, bankovní spojení, 

invalidita, osobní volno na vyřízení osobních záležitostí, překážky v práci dle ZP  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanci, pracovníci na dohodách mimo pracovní poměr  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Příslušné zdravotní pojišťovny (začátek, ukončení pracovního poměru, nástup na mateřskou, 

rodičovskou)  

Finanční úřad (v rozsahu zákonného zmocnění pro účely placení daní)  

Okresní správa sociálního zabezpečení (v rozsahu zákonného zmocnění pro účely sociálního 

zabezpečení)  

Úřad práce (při zaměstnávání cizinců)  

  

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

30 let (po ukončení smlouvy)  

 

 

4. Péče o zaměstnance  

Účel zpracování osobních údajů:  

Čerpání zaměstnaneckých benefitů (stravenky) - shromažďování, ukládání, vyhledávání, 

použití osobních údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění smlouvy  

Sekundárně splnění právní povinnosti  

 

Kategorie osobních údajů:  

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, 

rodinný stav, rodné číslo, číslo občanského průkazu příp. pasu, místo narození, e-mail, 

telefon, číslo účtu, rodinní příslušníci, manžel/ka, děti - datum narození, číslo občanského 

průkazu příp. pasu, poživatel důchodu, cizí osoby - jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum 

narození, číslo občanského průkazu příp. pasu  

  

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanec  



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Poskytovatelé benefitů (údaje v nezbytném rozsahu pro poskytnutí benefitu, ochrana osobních 

údajů zajištěna smluvně)  

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace: 

5 let po skončení kalendářního roku  

 

 

5. Střet zájmů  

Účel zpracování osobních údajů:  

Činnost podpůrného orgánu - shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

 

Kategorie osobních údajů:  

Jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, místo narození, 

údaje o vzdělání, datum zahájení a ukončení výkonu funkce  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Vedoucí pracovník  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Ministerstvo spravedlnosti (jako správce rejstříku)  

  

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

5 let  

 

 

6. Dotace z ÚP a ministerstva  

Účel zpracování osobních údajů:  

Pracovně právní vztah - pracovní smlouvy, smlouvy o dotaci, dohody o poskytnutí příspěvku 

- shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění smlouvy  

Sekundárně splnění právní povinnosti  

 

Kategorie osobních údajů:  

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, 

rodné číslo, místo narození, rodinný stav, mzdové náklady, odvody  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanci  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Úřad práce  

Příslušné ministerstvo  



Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace: 

10 let  

 

 

7. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím  

Účel zpracování osobních údajů:  

Poskytování informací oprávněným subjektům - shromažďování, vyhledávání, ukládání, 

použití osobních údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

 

Kategorie osobních údajů:  

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Žadatelé o informaci  

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

---  

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

5 let  

 

 

8. Smlouvy, dohody o poskytování služeb  

Účel zpracování osobních údajů:  

Smlouvy na poskytování služeb - shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních 

údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění smlouvy  

 

Kategorie osobních údajů:  

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo, bankovní spojení, 

email, telefon  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Poskytovatel služeb (smluvní strany - FO, FO podnikající), zástupci smluvních stran  

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Poskytovatel služeb (smluvní strany - FO, FO podnikající), zástupci smluvních stran  

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

5 let po ukončení smlouvy  



9. Zpracování osobních údajů za účelem vypořádání škodní události 

Účel zpracování osobních údajů:  

Škodní událost, zpracování osobních údajů za účelem vypořádání škodní události způsobené 

zaměstnancem  - shromažďování, ukládání, vyhledávání, použití osobních údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Oprávněné zájmy správce  

 

Kategorie osobních údajů:  

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo, číslo 

účtu  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanci 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

---  

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

5 let  

 

 

10. Zpracování osobních údajů za účelem zajišťování praxí a stáží studentů v organizaci  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zajišťování praxí a stáží studentů škol v organizaci. Shromažďování, ukládání a použití 

osobních údajů v rámci smlouvy o praxi nebo stáži  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

Sekundárně splnění smlouvy  

 

Kategorie osobních údajů:  

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, email, 

telefon, dosažené vzdělání  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Studenti středních a vysokých škol  

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Střední a vysoké školy  

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

5 let  

 

 

11. Zpracování osobních údajů za účelem zajišťování výběrových řízení na obsazení 

pracovních míst v organizaci  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zajišťování vyhlášení, průběhu a ukončení výběrových řízení na zaměstnance organizace. 

Shromažďování, ukládání, předávání a použití osobních údajů uchazečů a zájemců o 

zaměstnání.  



Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

 

Kategorie osobních údajů:  

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, 

doručovací adresa, email, telefon, dosažené vzdělání, pracovní zařazení, číslo OP, státní 

příslušnost, životopis, výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení, čestné prohlášení, 

fotografie, u cizího státního občana doklad o povolení k pobytu  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Uchazeči o zaměstnání  

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Vedoucí zaměstnanci organizace 

  

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace: 
5 let  
 

 

11. Zpracování osobních údajů za účelem zajišťování průběžného plnění, zvyšování a 

prohlubování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců organizace 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zajišťování plnění plánů vzdělávání, shromažďování, ukládání, předávání a použití osobních 

údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

 

Kategorie osobních údajů:  

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, email, 

telefon, dosažené vzdělání, funkce v organizaci (pracovní zařazení)  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanci  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Příslušné vzdělávací agentury a instituce  

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

50 let  

 

  

12. Pracovní cesty včetně cestovního pojištění  

Účel zpracování osobních údajů:  

Záznamy o provedených pracovních cestách, cestovní pojištění, cestovní náhrady, 

shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

 

 



Kategorie osobních údajů:  

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, číslo OP nebo pasu  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanci, pracovníci na dohodách mimo pracovní poměr  

  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Poskytovatel pojištění + srovnávače pojištění (webové vyhledávače)  

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

5 let od skončení účetního roku  

 

 

13. Zdravotní záznamy zaměstnance  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zdravotní záznamy zaměstnance (vstupní, periodická, mimořádná prohlídka), zdravotní 

způsobilost, zdravotní znevýhodnění, pracovní úrazy -shromažďování, vyhledávání, ukládání, 

použití osobních údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  

 

Kategorie osobních údajů:  

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, 

rodné číslo, zdravotní pojišťovna, zdravotní způsobilost, e-mail, telefon, číslo účtu, státní 

příslušnost, u poživatele důchodu zdravotní znevýhodnění, lékařská zpráva (konkrétní 

informace o zdravotním stavu)  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanci, pracovníci na dohodách mimo pracovní poměr  

  

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Příslušné zdravotní pojišťovny  

Kooperativa, a.s. - zákonné pojištění  

Finanční úřad  

Okresní správa sociálního zabezpečení  

Poskytovatelé pracovně-lékařských služeb  

  

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace: 

10 let od skončení události  

 

 

14. Zpracování osobních údajů v rámci osobního spisu zaměstnance  

Účel zpracování osobních údajů:  

Pracovněprávní vztah- zpracování osobních údajů pro účely vedení osobního spisu 

zaměstnance - pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: 

shromažďování, ukládání, vyhledávání, použití osobních údajů  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění právní povinnosti  



Kategorie osobních údajů:  

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, 

rodinný stav, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, číslo občanského průkazu, místo narození, 

údaje o vzdělání, zdravotní způsobilost, e-mail, telefon, číslo účtu, státní příslušnost, 

ovdovění, rodinní příslušníci, manželka, děti - datum narození, vyhlášená exekuce, insolvence 

poživatel důchodu, zdravotní postižení, předchozí praxe, výpis z rejstříku trestů, škola 

studenta  

 

Kategorie subjektu údajů:  

Zaměstnanci, pracovníci na dohodách mimo pracovní poměr  

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Příslušné zdravotní pojišťovny  

Finanční úřad  

Okresní správa sociálního zabezpečení  

Úřad práce - cizinci  

  

Doba uchování údajů dle Spisového řádu organizace:  

50 let po ukončení smlouvy 

 

15. Předprodej vstupenek do Městského domu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zaznamenání, shromažďování, uchovávání, vyhledávání, použití a případné vymazání 

osobních údajů za účelem vyplnění rezervačního formuláře  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění smlouvy 

 

Kategorie osobních údajů:  

Jméno, příjmení, telefonní kontakt příp. e-mail 

 

Kategorie subjektu údajů:  

Fyzické osoby kupující si vstupenky na kulturní akce 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

Prodejní síť Ticketportal  

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Kulturní a informační služby města Přerova:  

5 let  

 

 

16. Přihlášky do tanečních kurzů pro mládež 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zaznamenání, shromažďování, uchovávání, vyhledávání, použití a případné vymazání 

osobních údajů za účelem zpracování přihlášek do tanečních kurzů pro mládež  

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění smlouvy 

 



Kategorie osobních údajů:  

Jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, e-mail 

 

Kategorie subjektu údajů:  

Fyzické osoby  - zájemci o taneční kurzy 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

---- 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Kulturní a informační služby města Přerova:  

5 let  

 

 

17. Zasílání kulturních přehledů registrovaným uživatelům 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zaznamenání, shromažďování, uchovávání, vyhledávání, použití a případné vymazání 

osobních údajů za účelem zasílání e-mailů registrovaným uživatelům 

 

Právní důvod zpracování:  

Splnění smlouvy 

Souhlas 

 

Kategorie osobních údajů:  

e-mail 

 

Kategorie subjektu údajů:  

Odběratelé kulturních přehledů 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány:  

---- 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Kulturní a informační služby města Přerova:  

Do odvolání souhlasu (odhlášení se ze systému pro zasílání e-mailů) 

 

 

 


