Záznam o činnostech zpracování – EVIDENCE OBYVATEL
čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Identifikace správce

Obec Statenice
Statenická 23, 252 62 Horoměřice
IČO: 00241679
Zastoupená: MgA. Apolena Novotná, starostka
e-mail: starosta@statenice.cz
tel.: +420 220 970 418
kontaktní údaje na pověřence:
Bc. Nela Kubásková,
e-mail: nelakubaskova@seznam.cz
tel.: +420 607 274 272

Datum kontrolního
záznamu

25.5.2018

Účel zpracování

Zajištění agend evidence obyvatel.
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění
právní povinnosti:
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a
o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
- prováděcí právní předpisy k zákonu o evidenci obyvatel.

Kategorie subjektů údajů

Viz zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), a prováděcí
právní předpisy k zákonu o evidenci obyvatel.
Občané obce, občan vyplňující přihlašovací tiskopis v souvislosti s
trvalým pobytem, vlastník objektu, o němž jsou vyplňovány údaje do
přihlašovacího tiskopisu, obyvatel starší 15 let (žádající o výpis údajů
vedených v informačním systému evidence obyvatel k jeho osobě a k
osobě blízké).

Kategorie zpracovávaných
osobních údajů

Základní identifikační údaje, údaje o trvalém pobytu na území České
republiky a ostatní údaje vedené v informačním systému evidence
obyvatel.

Příjemce nebo kategorie
příjemců osobních údajů

Správce informačního systému evidence obyvatel. Vlastník objektu.
Kontrolní orgány (Ministerstvo vnitra). Obyvatel starší 15 let.

Doba uchování osobních
údajů, či kritéria pro ni

Viz spisový a skartační řád.

Předávání osobních údajů
mimo EU (ano/ne)

Ne.

Forma vedení dokumentace Listinná, elektronická.

Obecný popis technických
a organizačních
bezpečnostních opatření

Osobní údaje jsou důsledně chráněny před neoprávněným zasahováním
a zachází se s nimi tak, aby bylo zabráněno neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k takto vedeným osobním údajům, k jejich změně,
zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití. Přístup k informačnímu systému
evidence obyvatel je zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy obce.

