
Účel zpracování - KUJČK Právní titul pro zpracování

Právní základ 

pro 

zpracování 

dle GDPR

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

Výzva k účasti a realizace veřejných 

zakázek malého rozsahu vztahujících se k 

činnosti odboru

zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek

zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

uchazeči o veřejnou zakázku:                

_osoby vykonávající činnost 

statutárního organu či zástupce 

právnické osoby                                  

_ fyzické osoby podnikající

_ fyzické osoby                   

_jméno, příjmení a titul osoby 

vykonávající činnost statutárního 

organu či zástupce právnické 

osoby a fyzické osoby podnikající, 

IČO, DIČ, adresa 

_ jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého pobytu, 

číslo bankovního účtu, výpis z RT - 

fyzické osoby

_orgány Jihočeského kraje

_kontrolní orgány

_účastníci zadávacího řízení

10 let 0943, 0990, 0946, 0954, 0907, 

0956, 0973, 3001, 0941, 0933, 

0935

Podání veřejného ochránce práv zaslaná na 

základě zákona o veřejném ochránci práv a 

spolupráce na jejich vyřizování

zákon č. 349/1999 Sb., o 

veřejném ochránci práv

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

veřejný ochrance práv a jeho 

kancelář

5 let po vyřízení 0958, 0906, 0949, 0910, 0909, 

0911

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, 

rodné číslo, adresa bydliště, telefon

_orgány Jihočeského kraje

_kontrolní orgány

_osoby dotčené příslušnou věcí

10 let 0943, 0990, 0946, 0954, 0907, 

0956, 0973, 3001, 0941, 0933, 

0950, 0992, 0993, 0915, 0965, 

0996, 0997

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   

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

smluvní strany po dobu trvání 

smluvního vztahu a 

dále 5 let

0966, 0914, 0941, 0943, 0915, 

0933, 0946, 0990, 0993, 0942, 

0954, 0996, 0997

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 

řád

zákon č. 85/1990 Sb., o právu 

petičním

čl. 6 odst. 1 

písm. c), e)

_stěžovatelé

_osoby napadené stížností

_petenti

_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   

_stěžovatelé

_petenti

_osoby napadené stížností

_orgány činné v trestním řízení

_jiné orgány veřejné správy – v 

případě, že jsou kompetentní k 

vyřízení

5 let 0958, 0906, 0949, 0905, 0904

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 

svobodném přístupu k 

informacím

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c), e)

_žadatelé o informace a jejich 

zástupci

_dotčené osoby

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

_žadatelé o informace a jejich 

zástupci

_správní orgány provádějící 

přezkum rozhodnutí

_správní soudy

5 let 3001, 0933, 0940, 0946, 0958, 

0973

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



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

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 

základě zvláštního zákona), 

subjekty, které prokáží právní 

zájem, soudy

_zahraniční subjekty:subjekty 

veřejné správy subjekty, které 

prokáží právní zájem, soudy

10 let 0966, 0914, 0941, 0943, 0915, 

0940, 0942, 0950, 0943

Výběrová řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele/ředitelky příspěvkových 

organizací Jihočeského kraje

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce

zákon č. 129/2000 Sb., zákon o 

krajích

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

uchazeči, kteří se přihlásili do 

výběrového řízení

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého pobytu, 

dosažené vzdělání, průběh 

předchozích zaměstnání, zdravotní 

způsobilost pro pracovní místo 

ředitele, trestní bezúhonnost

Jihočeský kraj 5 let  0940, 0956, 0942, 3001, 0973

Zajištění pracovně-právních a obdobných 

vztahů a všech povinností s nimi spojených 

u ředitelů příspěvkových organizací JČK

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce;

zákon č. 129/2000 Sb., zákon o 

krajích

čl. 6 odst. 1 

písm. c), f)

ředitelé příspěvkových organizací _jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště, pracovní zařazení, 

kontaktní údaje

_další údaje rozhodné pro zajištění 

pracovně-právních a obdobných 

vztahů a všech povinností s nimi 

spojených

nejsou až 50 let (dle 

spisového a 

skartačního řádu)

 0956, 0941, 3001, 0973

Prvo a druhoinstanční rozhodování ve 

správním řízení, vyřizování podání a 

stížností týkající se poskytování SPOD, 

zprostředkování NRP, kontrola výkonu 

přenesené působnosti a výkonu SPOD u 

pověřených osob

zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích

zákon č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení viz § 37 spr. řádu

další údaje obsažené ve správním 

spisu a informačním systému

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_orgány sociálně-právní ochrany 

dětí

_orgány rozhodující o odvolání a 

provádějící přezkum rozhodnutí 

nebo obnovu řízení

_Ministerstvo práce a sociálních 

věcí

_veřejný ochránce práv

_orgány činné v trestném řízení

až po dobu 30 let od 

1. ledna roku 

následujícího od 

data narození dítěte 

dle zákona č. 

359/1999 Sb. a 

spisového a 

skartačního řádu

0933, 0934, 0935, 0937, 0939, 

0951, 0971, 0972

Rozhodování o přestupku dle zákona č. 

108/2006 Sb. (prvoinstanční řízení)

zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště

další údaje obsažené ve správním 

spisu

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí nebo obnovu řízení

_Ministerstvo práce a sociálních 

věcí

10 let 0304

Rozhodování o přestupku podle zákona č. 

255/2012 Sb. (prvoinstanční řízení)

zákon č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště

další údaje obsažené ve správním 

spisu

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí nebo obnovu řízení

_Ministerstvo práce a sociálních 

věcí

10 let 0304



Provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 

108/2006 Sb., zákona č. 255/2012 Sb., zák. 

č. 111/2006 Sb., zák. č. 117/1995 Sb., zák. 

č. 273/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb.

zákon č. 108/2006 Sb., o soc. 

službách

zákon č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi

zákon č. 117/1995 Sb., o státní 

soc. podpoře

zákon č. 273/2001 Sb., o 

právech příslušníků 

národnostních menšin

zákon č. 320/2001 Sb., o fin. 

kontrole

zákon č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád

čl. 6 odst. 1 

písm c)

_poskytovatelé sociálních služeb

_účastníci řízení

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště

další údaje obsažené ve správním 

spisu a informačním systému

_kontrolované subjekty

_další subjekty pouze na základě 

zbavení mlčenlivosti

10 let 0958, 0906, 0909, 0910, 0911, 

0914, 0915, 0904, 0905, 0949, 

0967, 0968, 0969, 0970, 0991, 

0994, 0973, 0990, 0992, 0993

Kontrola výkonu přenesené působnosti dle 

zákona č. 128/2000 Sb.

zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště, další údaje 

obsažené ve správním spisu a 

informačním systému

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_obecní úřady

_úřady práce

_veřejný ochránce práv

5 let 0958, 0906, 0909, 0910, 0911, 

0914, 0915, 0904, 0905, 0949, 

0967, 0968, 0969, 0970, 0991, 

0994, 0973, 0990, 0992, 0993

Rozhodování o registraci poskytovatele 

sociálních služeb (oprávnění k poskytování 

sociálních služeb)

zákon č. 108/2006 Sb., o soc. 

službách

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_zaměstnanci poskytovatele 

sociálních služeb

_účastníci řízení

jméno, příjmení, adresa bydliště, 

rodné číslo, bezúhonnost, vzdělání 

a odborná  způsobilost

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí nebo obnovu řízení

10 let na zrušené 

(ukončené) 

registrace

0909, 0910, 0911

Rozhodování o řádných a mimořádných 

opravných prostředcích proti rozhodnutí 

obecních úřadů ve věci ustanovení 

zvláštního příjemce důchodu

zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění

zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění soc. 

zabezpečení

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště, další údaje 

obsažené ve správním spisu

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí nebo obnovu řízení

10 let 0904, 0905

Rozhodování o řádných a mimořádných 

opravných prostředcích proti rozhodnutí 

obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností ve věci úhrad za sociální služby 

poskytované nezaopatřenému dítěti s 

nařízenou ústavní výchovou

zákon č. 108/2006 Sb., o soc. 

službách

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště, další údaje 

obsažené ve správním spisu

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí nebo obnovu řízení

10 let 0904, 0905, 0906, 0949

Realizace činností sociální práce zákon č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi

zákon č. 108/2006 Sb., o soc. 

službách

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště, další údaje 

obsažené ve správním spisu a v 

informačním systému

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_Ministerstvo práce a sociálních 

věcí

10 let 0904, 0905, 0906, 0949, 0958

Dotační řízení včetně evidence dotací z 

rozpočtu kraje

zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích

zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

zákon č. 108/2006 Sb., o soc. 

službách

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

žadatelé, resp. příjemci dotace kraje jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu nebo 

adresa bydliště a adresa pro 

doručování

_kontrolní orgány 10 let 0914, 0915, 0965, 0966, 0967, 

0968, 0969, 0970, 0973

Zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí 

(zřizovací listiny, činnost editora údajů v 

registru osob)

zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích

zákon č. 111/2009 Sb., o zákl. 

registrech

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_příspěvkové organizace kraje

_statutární zástupci

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, bydliště

10 let 3001, 0973, 0956



Aplikace JASS - nástroj pro plánování a 

financování sociálních služeb + Katalog 

sociálních služeb v  kraji

§ 95 zákona č. 108/2006 Sb. čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_žadatelé, resp. příjemci dotace 

kraje                              

_zaměstnanci poskytovatele 

sociálních služeb

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu nebo 

adresa bydliště a adresa pro 

doručování, bezúhonnost, odborná 

způsobilost

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí nebo obnovu řízení                                       

_kontrolní orgány

10 let 0914, 0915, 0965, 0966, 0967, 

0968, 0969, 0970, 0973, 0909, 

0910, 0911


