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

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

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

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

5 let po vyřízení

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

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

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

jméno, příjmení, datum narození, _orgány Jihočeského kraje
rodné číslo, adresa bydliště, telefon _kontrolní orgány
_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

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,
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

veřejný ochrance práv a jeho
kancelář

smluvní strany

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

0601, 1409, 1411, 0657, 0658,
0628, 0938, 0646, 0641, 1412,
1407, 0656, 0640, 0620, 0621,
0622, 0624, 0625, 0626, 0627,
0643, 0644, 0645, 0660, 0603,
0605, 0606, 0607, 0608, 0609,
0610, 0611, 0612, 0613, 0614,
0615, 0616, 0617

0601, 0628, 0938, 0646, 1407,
0603, 0605, 0606, 0607, 0608,
0609, 0610, 0611, 0612, 0613,
0614, 0615, 0616, 0617, 0640,
0621, 0622, 0624, 0625, 0626,
0627, 0644, 0660
0601, 1409, 1411, 0657, 0658,
10 let
0628, 0938, 0646, 1407, 1412,
0641, 0656, 0640, 0620, 0621,
0622, 0624, 0625, 0626, 0627,
0643, 0644, 0645, 0660, 0603,
0612, 0615, 0628
po dobu trvání
0601, 1409, 1411, 0657, 0658,
smluvního vztahu a 0628, 0938, 0646, 1407, 1412,
dále 5 let
0641, 0656, 0620, 0621, 0622,
0624, 0625, 0626, 0627, 0643,
0644, 0645, 0660, 0603, 0615

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

5 let

0601, 0628, 0938,
0603, 0605, 0606,
0609, 0610, 0611,
0614, 0615, 0616,
0621, 0622, 0624,
0627, 0644, 0660

0646,
0607,
0612,
0617,
0625,

1407,
0608,
0613,
0640,
0626,

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

5 let

0601, 1409, 1411,
0628, 0938, 0646,
0641, 0656, 0603,
0607, 0608, 0609,
0612, 0613, 0614,
0617, 0640, 0620,
0624, 0625, 0626,
0644, 0645, 0660

0657,
1407,
0605,
0610,
0615,
0621,
0627,

0658,
1412,
0606,
0611,
0616,
0622,
0643,

Evidence přijaté a poskytnuté veřejné
finanční podpory včetně podpory malého
rozsahu (de minimis) podle zákona č.
215/2004 Sb.

zákon č. 215/2004 Sb., o
úpravě některých vztahů v
oblasti veřejné podpory

Administrace dotací z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje, schvalování
poskytnutí dotací v orgánech kraje,
závěrečné zprávy dotačního programu

zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích
zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

čl. 6 odst. 1
písm. b)

poskytovatel nebo příjemce veřejné
finanční podpory

titul, jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu nebo adresa
bydliště nebo adresa pro
doručování, rodné číslo, kontakt
(tel., fax, e-mail, datová schránka),
plátce DPH, IČ, úpadek - dle
příslušných právních předpisů

_ČR:subjekty veřejné správy (na 10 let
základě zvláštního zákona),
subjekty, které prokáží právní
zájem, soudy
_zahraniční subjekty:subjekty
veřejné správy subjekty, které
prokáží právní zájem, soudy
_žadatelé o dotaci z dotačního
10 let
programu
_subjekty zapojené do realizace
akcí

čl. 6 odst. 1
písm. c)

žadatelé o dotaci z dotačního
programu

FO podnikající-jméno, příjmení,
datum narození a adresa, IČO, POnázev, sídlo, IČO, identifikace osob
zastupujících PO s uvedením
právního důvodu zastoupení, osob
s podílem v této PO, osob, v nichž
má přímý podíl

Administrace žádostí o poskytnutí dotace na Radonový program ČR 2015 protiradonová opatření
2019
zákon č. 250/2000 Sb.,
rozpočtových pravidelch
územních rozpočtů
Administrace Programu zvýhodněných
zákon č. 129/2000 Sb., o
regionálních úvěrů, dotačních programů na krajích
podporu hospodářsky slabých oblastí, na
zákon č. 250/2000 Sb., o
podporu malých podnikatelů, MAS (dary),
rozpočtových pravidlech
ostatní příspěvky a ostatní dotační programy územních rozpočtů

čl. 6 odst. 1
písm. c)

žadatelé o dotaci z dotačního
program

jméno, příjmení, adresa trvalého
žadatelé o dotaci z dotačního
pobytu, datum narození, kontaktní programu MF ČR
údaj

čl. 6 odst. 1
písm. c)

_žadatelé o dotaci
FO podnikající-jméno, příjmení,
_příjemci podpory
_příjemci daru (subjekty zapojené do adresa, datum narození, IČO, PO- _příjemci daru (subjekty
realizace)
název, sídlo, IČO, identifikace osob zapojené do realizace)
zastupujících PO s uvedením
právního důvodu zastoupení, osob
s podílem v této PO, osob, v nichž
má přímý podíl

Výkon kontrolní činnosti (předběžná,
průběžná, následná) na základě zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole)
Podávání připomínek a námitek v rámci
projednání zásad územního rozvoje

čl. 6 odst. 1
písm. c)

příjemci dotace z dotačních
programů

čl. 6 odst. 1
písm. c)

čl. 6 odst. 1
písm. c)

Podklady pro jednání RK ohledně udělení
výjimky ze stavební uzávěry

zákon č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých
zákonů ( zákon o finanční
kontrole)
zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a
stavebním řádu (stavební
zákon)
zákon č. 500/2000 Sb., správní
řád
zákon č.183/2006 Sb., o
územním plánování a
stavebním řádu (stavební
zákon)
zákon č. 500/2000 Sb., správní
řád

1409, 1411, 0657, 0658, 1407,
1412, 0641, 0640, 0622

0601, 0657, 0658, 1409, 1411

5 let

0627

10 let

0601, 0641 ,1407, 1409, 1412,
0644, 0938

jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu, datum narození, IČ,
kontaktní údaje, bankovní spojení
(zpravidla PO, výj. FOP)

_kontrolované subjekty
10 let
_další subjekty pouze na základě
zbavení mlčenlivosti

0641, 1407, 1409, 1412, 0657,
0658, 0644, 1411, 0601, 0628,
0938

účastníci

jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu, adresa bydliště a
adresa pro doručování

10 let po pozbytí
platnosti ÚPD

0601, 0628, 0640, 0620, 0621,
0622, 0624, 0625, 0626, 0627,
0643, 0644, 0645, 0660

žadatelé

jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu, adresa bydliště a
adresa pro doručování

_každý (u připomínek)
_zástupce veřejnosti, je-li
fyzickou osobou (u námitek)
_Ministerstvo pro místní rozvoj
_soudy
_orgány činné v trestním řízení
_každý (u připomínek)
_zástupce veřejnosti, je-li
fyzickou osobou (u námitek)
_Ministerstvo pro místní rozvoj
_soudy
_orgány činné v trestním řízení

5 let

0601, 0603, 0612, 0640, 0621

Postupy a úkony správního orgánu na
úseku územního plánování a stavebního
řádu (včetně přestupků) a na úseku
vyvlastnění

zákon č. 500/2004 Sb., správní čl. 6 odst. 1
řád
písm. c)
zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a
stavebním řádu (stavební
zákon)
zákon č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí
nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění)

_účastníci řízení
_dotčené osoby
_dotčené orgány

Databáze brownfields JčK (neveřejná část)

zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích

čl. 6 odst. 1
písm. c)

vlastníci nemovitostí

Vyhledávací studie pro lokalizaci
brownfields na území JčK

zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích

čl. 6 odst. 1
písm. c)

vlastníci nemovitostí

jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu

Energetická koncepce

zákon č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií
zákon č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o
změně některých zákonů
(energetický zákon)
zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích

čl. 6 odst. 1
písm. c)

_distributoři
_klíčoví dodavatelé a odběratelé
energií

název, sídlo, jméno, příjmení a
funkce zástupce, IČ, DIČ,
informace o zápisu v ŽL nebo OR
či jiném rejstříku

_regionální distribuční
10 let
organizace
_dodavatelé a odběratelé energií

0601, 0656

poskytovatel údajů o území - orgán
veřejné správy, jím zřízená právnická
osoba a vlastník dopravní a technické
infrastruktury zákon č. 183/2006 Sb.§ 27
odst. 3
vlastník, správce nebo provozovatel
dopravní nebo technické infrastruktury
zákon č. 183/2006 Sb. § 23a odst. 1

jméno, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu, IČ, DIČ,
informace o zápisu ve veřejném
rejstříku, bankovní spojení, kontaktní
údaje
název, IČO, datová schránka, adresa,
kontaktní osoba: jméno, email, telefon

veřejnost

10 let

0620, 0626, 0643, 0645

veřejnost

5 let

0620, 0626, 0643, 0645

Informace o technické infrastruktuře

Seznam oprávněných investorů

zákon č. 183/2006 Sb. , o územním čl. 6 odst. 1
plánování a stavebním řádu
písm. c)
(stavební zákon), § 166 odst. 2

zákon č. 183/2006 Sb., o územním čl. 6 odst. 1
plánování a stavebním řádu
písm. c)
(stavební zákon), § 23a odst. 1

FO-jméno, příjmení, datum
narození, adresa místa trvalého
pobytu, popř. jiná adresa pro
doručování (v podání souvisejícím
s podnikatelskou činností FO
jméno a příjmení, popř. dodatek
odlišující osobu podnikatele nebo
druh podnikání vztahující se k této
osobě nebo jí provozovanému
druhu podnikání, IČO a adresu
zapsanou v obchodním rejstříku
nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání,
popř. jinou adresu pro doručování).
PO-název, IČO, nebo obdobný
údaj a adresa sídla, popř. jiná
adresa pro doručování
jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu

_účastníci řízení
_dotčené osoby
_dotčené orgány
_Ministerstvo pro místní rozvoj

5 let

0601, 0646, 0603, 0605 až 0617,
0628, 0640, 0620, 0621, 0622,
0624, 0625, 0626, 0627, 0643,
0644, 0645, 0660

_zájemci o brownfield
po vyřazení
0601, 0641, 1412
_Agentura pro podporu
brownfieldu z
podnikání a investic CzechInves databáze (např. jeho
rekonstrukcí,
žádostí vlastníka,
apod.
zpracovatel studie zájemci o
po vyřazení studie z 0601, 0641, 1412
brownfield Agentura pro podporu majetku
podnikání a investic CzechInvest

Poskytovatelé údajů

zákon č. 183/2006 Sb., o územním čl. 6 odst. 1
plánování a stavebním řádu
písm. c)
(stavební zákon), § 7 odst.1b), §
27 odst. 1
vyhláška 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací
činnosti, § 4 odst. 5, příloha č.2

Žaloby ve správním soudnictví, návrhy na zrušení zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád
opatření obecné povahy
správní

Pohřebnictví, přestupky na úseku
pohřebnictví, péče o válečné hroby

čl. 6 odst. 1
písm. c)

zákon č.256/2001 Sb., o
čl. 6 odst. 1
pohřebnictví a o změně
písm. c)
některých zákonů
zákon č. 250/2015 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich
zákon č.122/2004 Sb., o
válečných hrobech a pietních
místech a o změně zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a
o změně některých zákonů

poskytovatel údajů o území - orgán
název, IČO, datová schránka, adresa,
veřejné správy, jím zřízená právnická
kontaktní osoba: jméno, email, telefon
osoba a vlastník dopravní a technické
infrastruktury zákon č. 183/2006 Sb.§ 27
odst. 3

veřejnost

10 let

0620, 0626, 0643, 0645

účastníci řízení, osoby zúčastněné na
řízení

jméno, příjmení, bydliště, příp. název,
sídlo, IČO, identifikace právního
zástupce

soudy ve správním soudnictví

5 let

0601, 0646, 0628

_provozovatelé a správci pohřebišť
_poskytovatelé zdravotnických
služeb
_účastníci řízení

jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého bydliště (příp.
adresa pro doručování), u POnázev, sídlo, IČO

_obce a správci veřejných
pohřebišť příp. pohřební služby
(právnické osoby)
_účastníci řízení

10 let

0601, 1407, 0646, 0628

