Analýza osobních údajů
Získávání dat
Agenda

Účel zpracování

Středisko

Kategorie SÚ

Prodej akcí (kurzy,
semináře, apod.) /

Kurzy a vzdělávání

Klienti

přihlášky, třídní knihy

Kategorie OÚ

Identifikační údaje:
jméno, příjmení, titul, adresa, email, telefon
Identifikační údaje:

Univerzita třetího věku

Kurzy a vzdělávání

Klienti

jméno, příjmení, titul, adresa, email, telefon, datum
a místo narození
Identifikační údaje:

Zájezdy pro seniory

Kurzy a vzdělávání

Klienti

jméno, příjmení, titul, adresa, email, telefon, datum
narození

Právní titul

Zdroj OÚ

Zpracování je nezbytné pro
plnění právní povinnosti

Listinná podoba
Subjekt údajů

Zpracování je nezbytné pro
Subjekt údajů

Zpracování je nezbytné pro
uzavření nebo plnění

Listinná podoba
Elektronická podoba

smlouvy
Subjekt údajů

Listinná podoba
Elektronická podoba

smlouvy

Příjemce
Osoby s přístupem k OÚ

Třetí

Kategorie příjemců

ČR

EU

nejsou další příjemci

x

x

x

nejsou další příjemci

x

x

x

x

x

země

recepční, referent, účetní,
ekonom, vedoucí oddělení,

Elektronická podoba

správce

uzavření nebo plnění

Formát

lektor
recepční, referent, účetní,
ekonom, vedoucí oddělení,
lektor
recepční, referent, účetní,

poskytovatel dotace

ekonom, vedoucí oddělení,

(např. Moravskoslezský

pořadatel/průvodce zájezdu

kraj)

Identifikační údaje o dítěti a zákonném zástupci:
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
Dětské tábory

Kurzy a vzdělávání

Klienti/děti/rodiče

bydliště, zdravotní pojišťovna, telefon, email

Listinná podoba

Zpracování je nezbytné pro
uzavření nebo plnění

recepční, referent, účetní,

Subjekt údajů

ekonom, vedoucí oddělení

smlouvy
Zvláštní kategorie OÚ u dětí:

Kurzy a vzdělávání,
Program a

Identifikační údaje:
Klienti

jméno, příjmení, adresa, datum narození, email,

marketing

telefon

Program a

Identifikační údaje:

x

x

x

nejsou další příjemci

x

x

x

x

x

Elektronická podoba

zdravotní stav, užívané léky, zdravotní omezení

Kool Senior

nejsou další příjemci

Zpracování je nezbytné pro
uzavření nebo plnění

Listinná podoba
Subjekt údajů

smlouvy

Elektronická podoba

recepční, referent, vedoucí
oddělení

Subjekt údajů vytvořením

Online rezervační systém

marketing,

Klienti

Vzdělávání a kurzy

jméno, příjmení, telefon,
email, adresa, datum narození

Evidence a správa osobních údajů

zpracováním svých osobních

Subjekt údajů

Elektronická podoba

údajů pro jeden či více

recepční, referent, vedoucí

Osoba odpovědná za

oddělení

správu systému

konkrétních účelů

získaných v souvislosti s
poskytovanými službami

rezervace udělil souhlas se

Identifikační údaje u FO:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého

Pronájmy
prostor/nabídkové listy,
příjmové pokladní

Obchod a provoz

Klienti

bydliště
Identifikační údaje u FO vydané státem: Číslo OP

doklady

Zpracování je nezbytné pro
uzavření nebo plnění

Elektronická podoba

Vedoucí střediska

Listinná podoba

Účetní

Listinná podoba

Vedoucí střediska

Subjekt údajů

smlouvy

nebo pasu, kopie OP nebo pasu, případně RČ

Nejsou další příjemci

x

x

x

Nejsou další příjemci

X

x

x

Nejsou další příjemci

x

x

x

Nejsou další příjemci

x

x

x

x

x

Identifikační údaje u FO:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
Zprostředkování
akcí/svateb

bydliště, státní občanství
Obchod a provoz

Klienti

Zpracování je nezbytné pro
uzavření nebo plnění

Identifikační údaje u FO vydané státem: Číslo OP

Subjekt údajů

smlouvy
Elektronická podoba

nebo pasu, kopie OP nebo pasu, případně RČ

Účetní

Listinná podoba
Reklamace
poskytovaných služeb

Registrace osob na
pořádané akce

Směrnice

Všechna střediska

Klienti

jméno, příjmení, email, telefon, adresa, číslo účtu

Zpracování je nezbytné pro
uzavření nebo plnění

Klienti

marketing

Identifikační údaje:

smlouvy

jméno, příjmení, telefon, email

se zpracováním svých
osobních údajů pro jeden či
více konkrétních účelů

Dotčení zaměstnanci,
odborně-způsobilá osoba

Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, podpis

recepční, referent, účetní,

Subjekt údajů

ekonom, vedoucí oddělení
Elektronická podoba

Listinná podoba

Subjekt údajů udělil souhlas

Kurzy a vzdělávání,
Program a

Identifikační údaje:

recepční, referent, vedoucí

Subjekt údajů

oddělení, pořadatel/lektor
Elektronická podoba

Elektronická podoba, listinná podoba

Zpracování je nezbytné pro

ředitel, dotčení zaměstnanci,
odborně-způsobilá osoba,

Interní a externí audit

Dotčení zaměstnanci,

Školení

školitel

Evidence klíčů

klienti, zaměstnanci

Identifikační údaje: jméno, příjmení
Identifikační údaje: jméno, příjmení
Identifikační údaje:

Klienti, zaměstnanci,

Kniha úrazů

Listinná podoba
Zpracování je nezbytné pro
plnění právní povinnosti

Subjekt údajů

Listinná podoba

správce

Interní a externí audit,
Inspektorát práce

správce budov
ředitel, vedoucí střediska,

Jméno, příjmení, číslo OP, adresa, telefon

Listinná podoba

odborně způsobilá osoba Popisné údaje:

recepční, dotčená osoba,
odborně způsobilá osoba

Datum a čas úrazu, popis úrazu

Identifikační údaje: Jméno, příjmení, titul, datum

Listinná podoba

a místo narození, státní příslušnost, adresa

nejsou další příjemci

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Policie ČR
Pojišťovna, Inspektorát
práce

Personalista

trvalého bydliště

Podklady pro výběrová
řízení pro obsazení
volných pracovních

ředitel, vedoucí střediska,
odborně způsobilá osoba
recepce, vedoucí provozu,

Zpracování je nezbytné pro
Správa

Uchazeči o zaměstnání

míst/Vedení databáze

uzavření nebo plnění
Vzdělání: Nejvyšší dokončené vzdělání, znalost

uchazečů o zaměstnání

Subjekt údajů

Nejsou další příjemci

smlouvy

cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti

Elektronická podoba

Vedoucí pracovníci všech
středisek

Podrobnosti o zaměstnání: Pozice, předchozí
zaměstnání

Personální agenda

Identifikační údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
Listinná podoba

státní příslušnost, adresa trvalého bydliště
Zaměstnanci/Osobní
karty/Mzdové listy/ELDP

Správa

Zaměstnanci

Organizační údaje:
e-mail, telefon
Vzdělání: Nejvyšší dokončené vzdělání, znalost

Zpracování je nezbytné pro
plnění právní povinnosti

Personalista

Subjekt údajů

Nejsou další příjemci

x

správce

cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti
Elektronická podoba

Podrobnosti o zaměstnání: Pozice, předchozí
zaměstnání

Vydávání záznamu z
bezpečnostních kamer

Obchod a provoz

Zaměstnanci,
Klienti

Zpracování je nezbytné k

Vedoucí pracovník konkrétního

ochraně oprávněných zájmů

střediska

Popisné údaje:

správce nebo jiné strany,

Obrazový záznam z VSS

nad kterými nepřevažuje

Subjekt údajů

Elektronická podoba

zájem subjektu údajů na
svém soukromí

Policie ČR a orgány činné
v trestním řízení nebo

odpovědná osoba správce

správní orgány pro

(referent)

vedení přestupkového

Třetí osoby

řízení

Zpracování je nezbytné k
ochraně oprávněných zájmů

Správa dohledového video systému

Monitorování kamer

Obchod a provoz

Osoby pohybující se v

Popisné údaje:

prostorech společnosti

Obrazový výstup z VSS

správce nebo jiné strany,

Vedoucí pracovník konkrétního

nad kterými nepřevažuje

střediska

zájem subjektu údajů na
svém soukromí

Subjekt údajů

Elektronická podoba

Nejsou další příjemci

Zpracování je nezbytné pro
ochranu životně důležitých
zájmů subjektu údajů nebo
jiné fyzické osoby

smluvní IT servisní technik

x

