Záznam o činnostech zpracování – Czech POINT
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
Účel zpracování

25.5.2018

Kategorie subjektů údajů

Fyzická osoba, která činí podání na kontaktním místě veřejné správy.

Kategorie zpracovávaných
osobních údajů

Zajištění agend kontaktního místa veřejné správy.
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění
právní povinnosti:
 zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy,
zvláštní právní předpisy upravující podání správním orgánům
prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy, například:
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon),
- zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
- zákon č. 111/1999 Sb., o základních registrech,
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel),
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů.







Údaje nezbytné pro účely ověření totožnosti fyzické osoby,
která činí podání na kontaktním místě veřejné správy, a k
elektronickému zpracování jejího podání, včetně referenčních
údajů ze základního registru obyvatel a údaje o rodném
příjmení z informačního systému evidence obyvatel.
Údaje, které jsou obsahem výpisů, ověřených výstupů
z informačních systémů veřejné správy a podobných výstupů
pořizovaných prostřednictvím Czech POINT.
Údaje nezbytné pro doručování písemností ve formě výstupů
autorizované konverze dokumentů podle správního řádu.
Údaje nezbytné pro vedení evidence žádostí o výpis z Rejstříku
trestů.

Příjemce nebo kategorie
příjemců osobních údajů

Správce informačního systému kontaktních míst veřejné správy.

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






Přístup k informačnímu systému je zabezpečen hesly v souladu
s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.
Fyzické prostředky jsou spravovány v uzamykaných
prostorách.
Výstupy z informačních systémů veřejné správy se subjektům
údajů předávají tak, aby byly odpovídajícím způsobem skryty
před třetími osobami.
Obec neuchovává kopie podání učiněných prostřednictvím
Czech POINT ani výpisů pořízených z informačních systémů
veřejné správy.

