
ODBOR INVESTIC

Název evidence / účel
Kategorie subjektů 

údajů

Plánovaná doba 

uchování osobních 

údajů

Kategorie 

zpracovávaných 

osobních údajů 

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

Předávání třetím 

stranám

Předávání do 

zahraničí

Evidence smluv/objednávky 

osoby zastupující 

dodavatele či smluvní 

stranu, podnikající 

fyzická osoba

po dobu trvání 

smluvního závazku a 10 

let po 

jméno a příjmení

sídlo,                                

kontaktní údaje

zaměstnanců,  

dodavatele nebo 

podnikající fyzické osoby

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům

případně kontrolní 

orgány  a orgány 

veřejné moci

Evidence materiálů předkládaných do 

Grémia starosty, do Rady, 

Zastupitelstva MČ Praha 14 

např. údaje zástupců 

dodavatelů

dle spisového řádu do 

10 let

jméno a příjmení, 

datum narození,

rodné číslo,

trvalé bydliště, 

kontaktní údaje 

a další údaje dle 

předkládaných podkladů 

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům

Vedení spisové služby a evidence 

doručené a odeslané pošty 

odesilaté a 

příjemci pošty, ostatní 

dotčené osoby, jichž se 

dokumenty týkají

3 roky 

jméno a příjmení, 

datum narození, 

místo trvalého pobytu, 

podpis, 

kontaktní údaje a 

další dle povahy zásilky 

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům a 

listinným dokumentům

případné kontrolní 

orgány a orgány 

veřejné moci

Zadávání veřejných zakázek
osoby uchazečů a 

dodavatelů
10 let

jméno a příjmení,

kontatní údaje,

údaje pro prokázání 

kvalifikace

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům a 

listinným dokumentům

případné kontrolní 

orgány a orgány 

veřejné moci



Evidence výpisů z evidence 

skutečných majitelů 
skuteční majitelé 10 let

jméno a příjmení 

skutečného majitele, 

datum narození 

skutečného majitele,

adresa skutečného 

majitele

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na listinných dokumentech na 

nezbytný rozsah

případné kontrolní 

orgány a orgány 

veřejné moci

Vedení projektového řízení podpořené osoby 10 let

jméno a příjmení, 

trvalé bydliště, 

kontaktní údaje,

datum narození

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům

ZŠ, MŠ a další 

orgány veřejné 

moci, případné 

kontrolní orgány, 

zástupci dodavatelů


