Přehled záznamů zpracování
Číslo KL Oblast

Účel zpracování - proces

Identifikace Identifikace Kategorie OÚ
správce
zpracovatele

Zpracování Právní titul zpracování OÚ
citlivých
údajů
ne
na základě souhlasu subjektů
údajů

Kategorie
subjektu údajů

Zdroje OÚ

předplatitelé,
veřejnost

subjekty
údajů

ne

pro plnění smlouvy

objednatelé
vstupenek

od subjektů Colosseum (Perfect
Systém s.r.o.)

neomezeně

manuálně

ne

Dům kultury Dům kultury v IP adresa
v Kroměříži, Kroměříži,
p.o.
p.o.

ne

pro účely oprávněného zájmu
správce

návštěvníci
webu

subjekty
údajů

neposkytujeme

5 let

manuálně

ano

Dům kultury Dům kultury v obrazový záznam osob
v Kroměříži, Kroměříži,
p.o.
p.o.

ne

na základě souhlasu

subjekty
údajů

periodické tiskoviny

10 let

manuálně

ne

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení, telefon, ene
v Kroměříži, Kroměříži,
mail, adresa, webové stránky,
p.o.
p.o.
facebook

na základě souhlasu

účastníci akcí,
vystupující
interpreti zpěváci, herci
ad.
potencionální
partner

subjekty
údajů

neposkytujeme

2

manuálně

ne

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení,
v Kroměříži Kroměříži p.o. adresa,datum narození,
p.o.
telefonní číslo, e-mail

ne

na základě souhlasu

uchazeči o
zaměstnání

subjekty
údajů

neposkytujeme

1

manuálně

ne

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení,
v Kroměříži Kroměříži p.o. adresa,datum narození,
p.o.
telefonní číslo, e-mail

ne

plnění právní povinnosti
(262/2006 Sb. zákoník práce)

uchazeči o
zaměstnání

od subjektů neposkytujeme

neuchováváme manuálně

ne

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení, rodné
ne
v Korměříži Kroměříži p.o. jméno, číslo občasného
p.o.
průkazu, adresa,datum
narození, zdravotní
pojišťovna, rodné číslo, místo
narozením, stav, národnost,
státní příslušnost, druh
důchodu, plátce důchodu,
číslo výměru, telefonní číslo,
e-mail zaměstnanců a DPP,
DPČ, praktikantů a stážistů

plnění právní povinnosti
(262/2006 Sb.,zákoník práce,
251/2005 Sb., zákon o inspekci
práce, 120/2001 Sb., exekuční
řád, 562/1991 Sb., zákon o
organizaci a provádění
sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., zákon o pojistném
na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, 155/1995 Sb.,
dákon o důchodovém pojištění,
592/1992 Sb., zákon o pojistném
na všeobecné zdravotní
pojištění)

zaměstnanci
DPP, DPČ,
stážisté,
praktikanti

subjekty
údajů

MF ČR

plnění právní povinnosti - z.
586/1992 Sb. o daních z příjmů

zaměstnanci,
od subjektu Finanční úřad
DPP, DPČ, děti údajů
zaměstnanců a
rodinných
příslušníků
(uplnění slevy na
dani)

1-Jan Programová Propagace programové nabídky DK Dům kultury Dům kultury v Jméno, příjmení, e-mail
v Kroměříži, Kroměříži,
p.o.
p.o.

a kulturní
agenda

1-Feb Programová Rezervace vstupenek
a kulturní
agenda

Dům kultury Dům kultury v Jméno, příjmení, tel, email
registrovaných i neregistrovaných v Kroměříži, Kroměříži,
uživatelů - přes systém Colosseum, p.o.
p.o.
předplatné vstupenek

1-Mar Programová Statistika webové návštěvnosti
a kulturní
agenda

1-Apr Programová Obrazová dokumentace akcí
a kulturní
agenda

1-May Programová Databáze kontaktů z důvodu
a kulturní
agenda

zajištění programu a činnosti
oddělení

2-Jan Personální a Evidence žádostí uchazečů o
mzdová
agenda

zaměstnání

2-Feb Personální a Přijímací řízení s uchazeči o
mzdová
agenda

zaměstátní

2-Mar Personální a Zajištění pracovněprávních a
mzdová
agenda

obdobných vztahů zaměstnanců,
DPP, DPČ, stážistů a praktikantů

2-Apr Personální a Daňová povinnost
mzdová
agenda

Dům kultury v jméno, příjmení, rodné
ne
Kroměříži p.o. jméno, adresa,datum
narození, rodné číslo, počet
dětí,zaměstnanců a DPP, DPČ,
praktikantů a stážistů
rodinných příslušníků

Kategorie příjemců OÚ Doba uchování Způsob
vč. předání do třetích
zpracování OÚ
zemí
neposkytujeme
po dobu
manuálně
platnosti
souhlasu

zdravotní pojišťovny,
45 let
ČSSZ, FÚ, banky,
penzijní společnosti,
inspektorát práce,
poskytovatel
pracovnělékařských
služeb, garanti projektů
EU, exekutorské úřady

10

manuálně

manuálně

Právo
vznést
námitku
ne

ne

2-May Personální a Dávky nemocenského pojištění
mzdová
agenda

2-Jun Personální a Zákonné odvody
mzdová
agenda

2-Jul Personální a Vstupní, periodické, mimořádné,
mzdová
agenda

výstupní lékařské prohlídky posouzení zdravotní způsobilosti k
výkonu pracovní pozice

2-Aug Personální a Zajištění vstupního školení se
mzdová
agenda

zaměstnanci po nástupu do
zaměstnání

2-Sep Personální a Elektronická evidence pracovní
mzdová
agenda

doby s biometrickým údajem

2-Oct Personální a FKSP - benefity, stravenky
mzdová
agenda

2-Nov Personální a Pracovní úrazy
mzdová
agenda

2-Dec Personální a Kniha úrazů
mzdová
agenda

##### Personální a Pracovní cesty
mzdová
agenda
##### Personální a Zajištění odpracování
alternativního tresu (veřejně
mzdová
prospěšné práce)
agenda

MPSV

Dům kultury v jméno, příjmení, rodné
Kroměříži p.o. jméno, adresa,datum
narození, zdravotní
pojišťovna, rodné číslo, stav,
druh důchodu, plátce
důchodu, číslo výměru
zaměstnanců, DPP, DPČ,
praktikantů a stážistů +
zdravotní stav (v případě
prac.úrazu) DPP, DPČ a
rodinných příslušníků
MPSV, ZP, IT Dům kultury v jméno, příjmení, rodné
Gordic práce Korměříži p.o. jméno, adresa,datum
a mzdy, IT
narození, zdravotní
pracovník
pojišťovna, rodné číslo, druh
důchodu, plátce důchodu,
DPP, DPČ, praktikantů a
stážistů

ano

plnění právních povinností - z.
589/1992 Sb. o pojistném na
sociální zabezpečení

ne

od subjektu OSSZ, Česká pojišťovna 45 let
údajů, lékař

manuálně

ne

plnění právní povinnosti (zákon zaměstnanci,
586/1992 Sb. o daních z příjmů, DPP, DPČ
589/1992 Sb. o pojistném na
sociální zabezpečení, 592/1992
Sb., zákon o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění,
262/2006 Sb. zákoník práce)

od subjektu zdavotní pojišťovny,
údajů
OSSZ

45

manuálně

ne

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení, rodné
ano
v Kroměříži Kroměříži p.o. jméno, číslo občasného
p.o.
průkazu, adresa,datum
narození, zdravotní
pojišťovna, rodné číslo, místo
narozením, stav, telefonní
číslo, e-mail zaměstnanců a
DPP, DPČ
Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení,datum
ne
v Kroměříži Kroměříži p.o. narození, bydliště
p.o.

plnění právních povinností
zaměstnanci
(zákon č. 262/2006 Sb. zákoník případně DPP,
práce, zákon č. 373/2011 o
DPČ
specifických zdravotních
službách, 79/2013 Sb., o
provedení některých ustanovení
zákona 373/2011)

od subjektu smluvní závodní lékař
údajů

45

manuálně

ne

plnění právní povinnosti
(262/2006 Sb.,zákoník práce)

zaměstnanci

od subjektů neposkytujeme

10 let

manuálně

ne

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení, osobní číslo, ano
v Kroměříži Kroměříži p.o. sken prstu
p.o.

na základě souhlasu subjektu
údajů (kvůli otisku prstu)

pracovníci DK

od subjektu neposkytujeme
údajů

5

manuální

ne

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení, osobní číslo ne
v Kroměříži Kroměříži p.o. zaměstnance
p.o.

plnění právních povinností (zák. zaměstnanci
262/2006 Sb., ZP , 114/2002 Sb.
o FKSP)

od
poskytovatel služby v
5
samotných souladu s možností
subjektů
čerpání FKSP, Edenred,
SZMK
plnění právních povinností (§105 zaměstnanci ,
od subjektů Pojišťovna DK,
10 let
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník DPP, DPČ, svědci údajů
zdravotní pojišťovna
práce, nařízení vlády č.
zaměstnance, oblastní
201/2010 Sb. o způsobu
inspektorát práce,
evidence úrazů, hlášení a zasílání
Policie ČR, smluvní lékař
záznamu o úrazu)

manuální

ne

manuálně

ne

plnění právních povinností (§105 zaměstnanci ,
od subjektů oblastní inspektorát
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník DPP, DPČ, svědci údajů
práce
práce, nařízení vlády č.
úrazu
201/2010 Sb. o způsobu
evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu)

10 let

manuálně

ne

Dům kulury Dům kulutry v jméno, příjmení, osobní číslo, ne
v Kroměříži Korměříži p.o. adresa zaměstnanců
p.o.

plnění právní povinnosti
(262/2006 Sb. zákoník práce)

od subjektů kontrolní orgán
zřizovatele

5

manuálně

ne

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení, bydliště,
v Korměříži Kroměříži p.o. telefon, e-mail pracovníka
p.o.
vykonávajícího alternativní
trest

plnění právní povinnosti § 62 zák odsouzený
40/2009 Sb. Trestní zákoník
(obecně prospěšné práce)

subjety
údajů

5

manuálně

ne

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení, datum
ano
v Kroměříži Kroměříži p.o. narození, popis úrazu, jméno,
p.o.
příjmení a podpis svdků úrazu

Dům kultury Dům kultury v Jméno, příjmení, datum
v Kroměříži Kroměříži p.o. narození, zdravotní stav
p.o.
zaměstnanců DK, jméno,
příjmení svědků

ano

ne

zaměstnanci,
DPP, DPČ,
rodinní
příslušníci

zaměstnanci
vyslaní na
služební cestu

Mediační a probační
služba

3-Jan Účetní a

Zajištění smluvní dokumentace v

ekonomická rámci činnosti DK
agenda

3-Feb Účetní a

Uzavírání krátkodobých nájemních

ekonomická smluv
agenda

3-Mar Účetní a

subjekty
údajů

kontrolní orgán
zřizovatele, FÚ, registr
smluv nad 50 tis čásky

10 let

manuálně

ano

Dům kultury Dům kultury v IČ, DIČ, jméno, příjmení,
v Kroměříži Kroměříži p.o. adresa, tel. číslo, e-mail
p.o.

oprávněný zájem správce

budoucí
krátkodobí
nájemci

subjekty
údajů

kontrolní orgán
zřizovatele, FÚ, registr
smluv nad 50 tis čásky

5

manálně

ano

od subjektu
údajů na
došlých
fakturách
nebo
objednávká
ch

ne

plnění právní povinnosti z.
563/1991 Sb. o účetnictví

dodavatel,
odběratel

kontrolní orgán
zřizovatele,
poskytovatelé dotací,
FÚ a další kontrolní
orgány

5 let nebo dle
specifikace v
projektu

manuálně

ne

Zpracování pokladních dokladů -

Dům kultury Dům kultury v IČO, jméno, názeva subjektu, ne
v Kromříži
Kroměříži p.o. adresa, DIČ, částka, e-mail,
p.o.
tel. číslo

plnění právní povinnosti z.
563/1991 Sb. o účetnictví

5 let nebo dle
specifikace v
projektu

manuálně

ne

Vyřizování korespondence

Dům kultury Dům kultury v U FO, U FO podnikajících a PO ne
v Kromříži
Kroměříži p.o. jméno a příjmení (resp. název
p.o.
společnosti), adresa.

pro plnění právní povinnosti
(ČSN 01 6910 – Úprava
dokumentů zpracovaných
textovými procesory, 563/1991
zákon o účetnictví)

5

manuálně

ne

Zřízení osobních, podpisových a

Česká pošta Dům kultury v jméno, příjmení, adresa

plnění právní povinnosti (
Kvalifikovaný certifikát je
zřizován z důvodu funkčnosti
elektronického podpisu.
Zákon č. 297/2016 Sb. o
službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce,
nařízení EU č. 910/2014 o
elektronické identifikaci o
důvěryhodných službách pro
elektronické transakce na
vnitřním trhu)
plnění právních povinností
(zákon č. 262/2006 Sb. zákoník
práce)

příjemce, plátce od subjektu kontrolní orgán
údajů
zřizovatele,
poskytovatelé dotací,
FÚ a další kontrolní
orgány
korespondenti samotné
kontrolní orgán
subjekty
zřizovatele, ÚP
údajů,
veřejný
zdroj internet
vybranní
samotné
právnická osoba zaměstnanci
subjekty
Postsignum
organizace
údajů

neurčeno

manuální

ne

zaměstnanci

5

manuální

ne

automatizovaně

ano

ekonomická
agenda

3-Jun Účetní a

smluvní strany

Dům kultury Dům kultury v IČO, jméno, názeva subjektu, ne
v Kromříži
Kroměříži p.o. adresa, DIČ, částka, e-mail,
p.o.
tel. číslo

ekonomická příjmový, výdajový doklad
agenda

3-May Účetní a

oprávněný zájem správce

Evidence faktur

ekonomická
agenda

3-Apr Účetní a

Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení, titul, název ne
v Kroměříži, Kroměříži, p. organizace, zřizovatel, sídlo,
p. o.
o.
adresa, IČO, DIČ,bankovní
spojení, zastoupení, telefon, email, kontaktní osoba,
facebook, web

ne

Kroměříži p.o.
ekonomická šifrovacích certifikátů pro vybranné a.s. zaměstnace DK z důvodu přístupu Postsignum
agenda
do veřejných systémů (FÚ, OSSZ,
ZP, datová schránka ...)

4-Jan Různé

Zaznamenání podsatných informací Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení, podpis na
v organizaci (zápisy z porad)
v Kroměříži Kroměříži p.o. prezenční listině
p.o.

ne

4-Feb Různé

Zajištění bezpečnostni a provozu
organizace (snímání kamerovým
systémem)

ne

pro účely oprávněného zájmu
správce

zaměstnanci,
od subjektů neposkytujeme
osoby pohybující
se ve snímaném
prostoru

7 dní

4-Mar Různé

Zajištění provozních a obdobných
Dům kultury Dům kultury v jméno, příjmení FO
vztahů zajišťujících chod organizace v Kroměříži Kroměříži p.o. podnikající
(opravy a ostatní činnosti)
p.o.

ne

na základě souhlasu subjektu
údajů

zájemci o služby od subjektu neposkytujeme
údajů

po dobu trvání manuálně
souhlasu

Dům kultury Dům kultury v obrazový záznam
v Kroměříži Kroměříži p.o.
p.o.

od
neposkytujeme
samotných
subjektů

ne

