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Správce osobních údajů je podle čl. 30 GDPR povinen vést záznamy o 

činnostech zpracování. 

 

Evidence obyvatel 

▪ Účel zpracování: evidence obyvatel 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Modřovice 

▪ Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Modřovice,  Ministerstvo vnitra ČR 

▪ Doba uchování: 5 až 50 let (dle druhu dokumentu) 

 

CzechPoint 

▪ Účel zpracování: zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti 

▪ Kategorie osobních údajů: údaje nezbytné pro účely ověření totožnosti 

▪ Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba, která činí podání na kontaktním místě 

▪ Kategorie příjemců údajů: správce informačního systému kontaktních míst 

veřejné správy 

▪ Doba uchování: žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů uchovává obecní úřad 

Modřovice po dobu dvou let od jejího podání 

Personální a mzdová agenda 

▪ Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi 

spojených 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové 

zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí, členové 

volebních komisí 

▪ Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Modřovice, OSSZ, zdravotní pojišťovny, 

MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce 

▪ Doba uchování: 3 až 30 let po uzavření spisu (dle druhu dokumentu), mzdové 

listy uchovává Obecní úřad Modřovice vzhledem k jejich potřebě pro účely 

důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění po dobu 45 let  

 

 

 



Hospodaření obce – nájemní vztahy, dotace, veřejné zakázky, nakládání 
s majetkem obce 

▪ Účel zpracování: zpracování nezbytné pro splnění smlouvy 

▪ Kategorie osobních údajů: základní identifikační údaje, platební údaje, údaje 

související s předmětem smlouvy, druhem plnění, údaje o výši finančního 

plnění, popřípadě o pohledávce a způsobu jejího plnění 

▪ Kategorie subjektu údajů: fyzická nebo právnická osoba, jejíž údaje je potřeba 

zpracovávat v souvislosti s hájením majetkových práv obce 

▪ Kategorie příjemců údajů: obec Modřovice, právní zástupce obce, soud, orgán 

finanční správy, veřejnost 

▪ Doba uchování: po dobu nezbytně nutnou pro uplatňování práv a plnění 

povinností a pro budoucí prokazování vlastnického práva 

Volební seznamy 

▪ Účel zpracování: stálý seznam voličů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: občané obce Modřovice starší 18 let 

▪ Kategorie příjemců údajů Obecní úřad Modřovice 

▪ Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován  

Vydávání voličských průkazů 

▪ Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 

▪ Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Modřovice 

▪ Doba uchování: 5 let  

Volební komise 

▪ Účel zpracování: zajištění voleb 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 

▪ Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Modřovice 

▪ Doba uchování: 5 let  

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

▪ Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

▪ Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Modřovice 

▪ Doba uchování: 5 let  



Vztahy s veřejností a prezentace obce, kronika obce 

▪ Účel zpracování: zpracování nezbytně nutné pro splnění úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci 

▪ Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, údaje o skutečnostech týkajících 

se subjektu údajů významných pro informování veřejnosti, popřípadě pro 

poučení budoucích generací 

▪ Kategorie subjektu údajů: osoba s relevantním vztahem k obci, člen 

zastupitelstva obce, hasič 

▪ Kategorie příjemců údajů: čtenáři, žadatelé o informace dle zákona č. 106/1999 

Sb.  

▪ Doba uchování: zpracování osobních údajů trvá po dobu odpovídající povaze a 

formě sdělení, v agendě kroniky se nepočítá z povahy věci s výmazem 

osobních údajů  

Správní řízení obecně 

▪ Účel zpracování: agenda přeneseného výkonu státní správy 

▪ Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

▪ Kategorie subjektu údajů: žadatelé 

▪ Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Modřovice 

▪ Doba uchování: dle druhu agendy 
 


