Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR

Odbor evropských záležitostí

Účel zpracování - KUJČK

Výzva k účasti a realizace veřejných
zakázek malého rozsahu vztahujících se k
činnosti odboru

Právní titul pro zpracování

Právní základ
pro
zpracování
dle GDPR

zákon č. 134/2016 Sb., o
čl. 6 odst. 1
zadávání veřejných zakázek
písm. c)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie příjemců

Plánované lhůty
pro výmaz
jednotlivých
kategorií údajů

registrační čísla pracovních míst
oprávněných zaměstnanců s
přístupem k účelu zpracování
osobních údajů

uchazeči o veřejnou zakázku:
_osoby vykonávající činnost
statutárního organu či zástupce
právnické osoby
_ fyzické osoby podnikající
_ fyzické osoby

_jméno, příjmení a titul osoby
_orgány Jihočeského kraje
vykonávající činnost statutárního
_kontrolní orgány
organu či zástupce právnické
_účastníci zadávacího řízení
osoby a fyzické osoby podnikající,
IČO, DIČ, adresa
_ jméno, příjmení, titul, datum
narození, místo trvalého pobytu,
číslo bankovního účtu, výpis z RT fyzické osoby

10 let

0602, 0214, 0653, 0655, 0633,
0634, 0636, 0652, 0659, 1415

jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu,
adresa bydliště, adresa pro
doručování
jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo, adresa bydliště, telefon

veřejný ochrance práv a jeho
kancelář

5 let po vyřízení

0214

_orgány Jihočeského kraje
_kontrolní orgány
_osoby dotčené příslušnou věcí

10 let

0602, 0642, 1404, 0214,
0653, 0655, 0633, 0634, 0636,
0652, 0659, 1415,
0654, 0630, 0631, 0649, 0650,
0651, 0661, 0912, 0821,

jméno, příjmení, datum narození
(rodné číslo pro účely katastru
nemovitostí), adresa místa trvalého
pobytu, adresa pro doručování,
IČO, DIČ, informace o zápisu v ŽR
nebo v OR či jiném rejstříku,
bankovní spojení
_jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu fyzické
osoby
_jméno, příjmení a titul osoby
vykonávající činnost statutárního
organu či zástupce právnické
osoby a fyzické osoby podnikající,
IČO,
DIČ,
adresa
žadatel:
jméno,
příjmení,

smluvní strany

po dobu trvání
0602, 0642, 1404, 0214,
smluvního vztahu a 0653, 0655, 0633, 0634, 0636,
dále 5 let
0652, 0659, 1415,
0654, 0630, 0631, 0649, 0650,
0651, 0661, 0912, 0821,

_stěžovatelé
_petenti
_osoby napadené stížností
_orgány činné v trestním řízení
_jiné orgány veřejné správy – v
případě, že jsou kompetentní k
vyřízení

5 let

0602, 0214, 0653, 0654

_žadatelé o informace a jejich
zástupci
_správní orgány provádějící
přezkum rozhodnutí
_správní soudy

5 let

0642, 1404, 0214,
0653, 0655, 0633, 0634, 0636,
0652, 0659, 1415,
0654, 0630, 0631, 0649, 0650,
0651, 0661, 0912, 0821,

Podání veřejného ochránce práv zaslaná na zákon č. 349/1999 Sb., o
základě zákona o veřejném ochránci práv a veřejném ochránci práv
spolupráce na jejich vyřizování

čl. 6 odst. 1
písm. e), f)

osoby, které podaly podání
veřejnému ochránci práv

Příprava podkladů a materiálů pro jednání
orgánů Jihočeského kraje (RK, ZK) v
souladu se zákonem č. 129/2000 Sb.

zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích

čl. 6 odst. 1
písm. c)

osoby dotčené příslušnou věcí

Evidence smluv uzavíraných Jihočeským
krajem, příprava a posuzování smluv, pro
jednání o uzavření, změně nebo plnění
smlouvy podle zákona č. 129/2000 Sb. a
dle příslušné vnitřní normy

zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích

čl. 6 odst. 1
písm. b)

_osoby vykonávající činnost
statutárního organu či zástupce
právnické osoby
_ fyzické osoby podnikající
_ fyzické osoby

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona
č. 500/2004 Sb., a petic podle zákona č.
85/1990 Sb. a podle pravidel pro přijímání a
vyřizování petic a stížností

zákon č. 500/2004 Sb. , správní čl. 6 odst. 1
řád
písm. c), e)
zákon č. 85/1990 Sb., o právu
petičním

_stěžovatelé
_osoby napadené stížností
_petenti

Vyřizování žádostí o informace podle
zákona o svobodném přístupu k informacím
v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb. vč.
rozhodování o odmítnutí těchto žádostí

zákon č. 106/1999 Sb., o
čl. 6 odst. 1
svobodném přístupu k
písm. c), e)
informacím
zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád

_žadatelé o informace a jejich
zástupci
_dotčené osoby

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, elektronická adresa,
datová schránka

Výkon veřejnosprávní kontroly a případné
zákon č. 250/2000 Sb., o
navazující kroky (porušení rozpočtové kázně rozpočtových pravidlech
apod.) dle zákona č. 250/2000 Sb.
územních rozpočtů

čl. 6 odst. 1
písm. c)

příjemci dotací

_adresní a identifikační údaje, čísla
bankovních účtů, informace o
vlastněných nemovitostech
_adresní a identifikační údaje o
podpořených osobách, údaje z
účetnictví

__orgány podílející se na
implementaci operačních
programů
_orgány činné v trestním řízení

dle platných pravidel všichni
poskytovatele
dotace, např. 10 let
od skončení doby
udržitelnosti projektu

Poskytování dotací z rozpočtu kraje dle
zákona č. 250/2000 Sb.

čl. 6 odst. 1
písm c)

žadatelé o dotace

adresní a identifikační údaje

_auditoři
_kontroloři

10 let

čl. 6 odst. 1
písm. c)

_podpořené osoby
_příjemci dotace

_adresní a identifikační údaje ze
mzdových listů a výpisů z
bankovních účtů
_údaje o vzdělání
_postavení na trhu práce atj.

orgány podílející se na
implementaci dotačních
programů

zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidelch
územních rozpočtů

Řízení a realizace projektů
Nařízení Evropského
spolufinancovaných z evropských finančních parlamentu a Rady (EU) č.
zdrojů a s tím spojená administrativa,
1303/2013
včetně monitorování podpořených osob v
rámci projektů spolufinancovaných z EU a
jiných zdrojů

1401, 1451, 1419, 1420, 1421,
1422, 0141, 1410, 0722, 0831,
0834, 0926, 1105, 1113, 1118,
1424, 1452, 1453, 2518, 2534,
2535, 2538, 2519, 2525, 2529,
2515, 2524, 2542, 2543, 2539,
1403
dle platných pravidel 1454, 2511, 2514, 2526, 2536,
poskytovatele
2541, 2544, 2545, 1401, 1403,
dotace, min. do roku 1424, 1414, 1427, 1452, 1453,
2033
2522, 2523

