
 

Záznam o činnostech zpracování – SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 

čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Správce: Obec Sirákov, Sirákov 45, 592 12 Nížkov, ID datové schránky ewtaweg 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. et Bc. Luboš Kliment 

advokát, ev. č. osvědčení ČAK: 11300, se sídlem Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
email: gdpr@akkliment.cz, tel: 776 233 879, ID datové schránky ideg93s 

I. Účely zpracování 

VEDENÍ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ V SAMOSTATNÉ I PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti; 

Čl. 6 odst. 1 písm. e) - zpracování nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je obec 
pověřena: 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

právní předpisy upravující agendy, v nichž obec rozhoduje ve správním řízení, pokud nejsou 
pokryty jinými záznamy o činnostech zpracování: 

např. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel) – řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, atd. 

II. Kategorie subjektů údajů 

Účastník řízení (žadatel a ostatní účastníci řízení podle § 27 správního řádu), zástupce 
účastníka, svědek, osoba uvedená v listině předložené k provedení důkazu, nestranná osoba 
přítomná u provedení důkazu, osoba uvedená v protokolu o úkonech ve správním řízení, 
znalec, osoba, která prokázala právní zájem nahlížet do spisu. 

III. Kategorie osobních údajů 

Identifikační údaje subjektu údajů v rozsahu odpovídajícím § 37 odst. 2 správního řádu a další 

údaje nezbytné k zajištění účelu řízení. 

IV. Kategorie příjemců 

Účastník řízení, zástupce účastníka, osoba, která prokázala právní zájem nahlížet do spisu. 
Znalec. Nadřízený správní orgán. Správní soud. 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a 
skartačního řádu obce. 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které je potřebují využívat při plnění povinností 
obce jakožto správního orgánu, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

Přístup k databázím s osobními údaji je zabezpečen hesly, listinná dokumentace je 
uzamykána. 

 


