
Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

Doba 

uchování

Oprávnění 

zaměstnanci

(r. č. PM

dle RŘ/57/REDI)

A B C D E F G

1.

Vyřizování žádostí o informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadatel: jméno, příjmení, 

datum narození, adresa 

místa trvalého pobytu nebo, 

není-li přihlášena k trvalému 

pobytu, adresa bydliště a 

adresu pro doručování, liší-li 

se od adresy místa trvalého 

pobytu nebo bydliště (§ 14 

odst. 2 z. č. 106/1999 Sb.)

žadatelé o informace

a jejich zástupci

nadřízený správní orgán 5 let 1101, 1115, 1109, 

1106

2.

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(pouze v rozsahu agend svěřených odboru)

údaje zpracovávané

v souladu s platnou právní 

úpravou v rámci  jednotlivých 

agend

stěžovatel

osoby napadené stížností

stěžovatel

subjekty dotčené 

stížností

5 let 1101, 1115, 1109, 

1106

3.

Vedení správního řízení v prvním nebo druhém stupni v 

souladu se:

- zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 273/1993 Sb., o audiovizi, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, rodné číslo, státní 

příslušnost, adresa místa 

trvalého pobytu a adresa pro 

doručování, číslo OP

citlivé údaje: odsouzení za 

trestný čin

jiné údaje: dřívější rozhodnutí 

o správním deliktu

účastníci řízení, svědci subjekty na základě 

zvláštního zákona

subjekty, které prokáží 

právní zájem

orgány výkonné

a soudní moci

fyzické a právnické 

osoby – podnikatelé, 

účastníci správního 

řízení, žadatelé, 

stěžovatelé

10 let 1101, 1115, 1109, 

1111, 1112, 1110, 

1114, 1106

Odbor kultury a památkové péče

Přehled účelů zpracování osobních údajů
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

Doba 

uchování

Oprávnění 

zaměstnanci

(r. č. PM

dle RŘ/57/REDI)

A B C D E F G

Odbor kultury a památkové péče

4.

Vedení správního řízení v prvním nebo druhém stupni v 

souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, ve 

znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, rodné číslo, státní 

příslušnost, adresa místa 

trvalého pobytu a adresa pro 

doručování, číslo OP

citlivé údaje: odsouzení za 

trestný čin

jiné údaje: dřívější rozhodnutí 

o přestupku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

účastníci řízení, svědci subjekty na základě 

zvláštního zákona

subjekty, které prokáží 

právní zájem

orgány výkonné a 

soudní moci

fyzické a právnické 

osoby – podnikatelé, 

účastníci správního 

řízení, žadatelé, 

stěžovatelé

10 let 1101, 1115, 1109, 

1111, 1112, 1110, 

1114, 1106

5.

Výběrová řízení na obsazení funkce ředitele 

příspěvkových organizací zřizovaných krajem

v oblasti kultury a pam. péče podle zákona

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, rodné číslo, 

trvalý pobyt; citlivé údaje: 

bezúhonnost

uchazeč, který se přihlásil

do výběrového řízení

uchazeč, který se 

přihlásil do výběrového 

řízení (pouze poskytnuté 

vlastní údaje)

10 let 1101, 1115, 1120

6.

Jmenování a odvolání ředitele příspěvkových organizací 

zřizovaných krajem a stanovení jejich platu a odměn v 

souladu s:

- § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu

jiné údaje: předchozí 

zaměstnání, dosažené 

vzdělání, údaj o zdravotní 

způsobilosti vykonávat práci, 

údaj o trestní bezúhonnosti

ředitelé příspěvkových 

organizací zřizovaných 

krajem

Rada JčK

ředitelé příspěvkových 

organizací zřizovaných 

krajem (k vlastní osobě)

10 let 1101, 1115, 1120



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

Doba 

uchování

Oprávnění 

zaměstnanci

(r. č. PM

dle RŘ/57/REDI)

A B C D E F G

Odbor kultury a památkové péče

7.

Přijímání žádostí o dotace v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, rodné číslo, 

trvalý pobyt, číslo účtu; citlivé 

údaje: bezúhonnost, 

žadatelé o dotaci fyzické osoby

právnické osoby

(vždy ke své osobě)

5 let 1106, 1109, 1116


