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Okruh činností zpracování osobních údajů: [vymezte okruh činností zpracování osobních 
údajů] 

 

 

Využití externích subjektů ke	zpracování:	

 

O jakých subjektech údajů zpracováváte osobní údaje v rámci tohoto okruhu zpracování? 
☐ Zaměstnanci ☐ Uživatelé vašeho produktu nebo služby 

(zákazníci/klienti, pacienti, příjemci sociální služby apod.) 
☐ Dodavatelé (fyzické osoby)  ☐ Děti do 15 let 

 

Uveďte počet fyzických osob, o kterých zpracováváte osobní údaje v rámci tohoto okruhu 
zpracování: 
☐ Do 5 000 ☐ 5 000 – 10 000 
☐ nad 10 001 

 

Uveďte počet osob, které přistupují k osobním údajům fyzických osob z předchozího bodu. 
☐ méně než 3 osoby ☐ od 3 do 20 osob 
☐ více než 20 osob 

 
 
 

Organizace:  
IČ:  
Sídlo:  
Oprávněná osoba:  
E-mail:  
Telefon:  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (pokud je 
jmenován): 

 

Je využíván zpracovatel: 
☐Ano 
☐Ne 
 
V případě, že ano, uvést zpracovatele: 

•  
 
Zpracovatel využívá pro zpracování dalšího zpracovatele (subzpracovatele): 
☐Ano 
☐Ne 
 
V případě, že ano, uvést subzpracovatele: 

•  
 

Uveďte jiné subjekty: 
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Uveďte, za jakým účelem/účely (proč) zpracováváte daný okruh osobních údajů: 

 
 
 
 
 
Uveďte, po jakou dobu jsou tyto údaje zpracovávány (vč. informace o archivování a likvidaci): 

 
 

 

Uveďte příjemce, kteří se seznamují s osobními údaji (z daného okruhu zpracování)? 
☐ Poskytovatelé marketingových služeb ☐ Poskytovatelé právních služeb 
☐ Poskytovatelé daňových a účetních služeb ☐ Poskytovatelé technických řešení  
☐ Poskytovatelé cloudových řešení a 
webhostingu 

Uvést jiné: 

 

 

Uveďte, jaké obecné osobní údaje pro daný okruh činností zpracování shromažďujete: 
☐ Jméno a příjmení ☐ Věk 
☐ Rodné číslo/datum narození ☐ Zdravotní znevýhodnění 
☐ Rodinný stav ☐ Vzdělání 
☐ Trvalý pobyt ☐ Síťový identifikátor (včetně e-mailu) 
☐ Telefon (soukromý i pracovní) ☐ Počet dětí 
☐ Zdravotní pojišťovna ☐ Výkaz práce 
☐ Osobní údaje členů rodiny ☐ Čísla dokladů (pas, řidičský průkaz, občanský 

průkaz) 
☐ Identifikační číslo ☐ Certifikace 
☐ Číslo bankovního účtu (bankovní spojení) ☐ Benefity 

 

 

Uveďte, jaké osobní údaje zvláštní kategorie pro daný okruh činností zpracování shromažďujete: 
☐ Zpracování neobsahuje citlivé osobní údaje 
uživatelů 

 

☐ Zdravotní stav ☐ Členství v odborové organizaci 
☐ Rasový původ ☐ Údaj o pravomocném odsouzení za spáchaný 

trestný čin 
☐ Genetické údaje ☐ Biometrické údaje  
☐ Členství v politické straně ☐ Filozofické vyznání 
☐ Náboženské vyznání ☐ Sexuální orientace 
☐ Sexuální život ☐ Etnický původ 

 

Uvést jiné: 

Uvést jiné: 
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Právní základ zpracování: 
Osobní údaje: Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje): 
☐ Souhlas ☐ Výslovný souhlas 

☐ Plnění právní povinnosti 
☐ Plnění povinností a výkon práv v oblasti 
sociálního zabezpečení a sociálního práva. 

☐ Smlouva 
☐ Ochrana životně důležitých zájmů subjektů 
údajů nebo jiných fyzických osob. 

☐ Ochrana životně důležitých zájmů 
☐ Oprávněné činnosti nadací, sdružení či jiných 
neziskových organizací sledujících politické, 
odborové, filozofické nebo náboženské cíle. 

☐ Plnění úkolu ve veřejném zájmu 
 

☐ Údaje zjevně zveřejněné subjektem údajů. 

☐ Oprávněné zájmy 
 

☐ Určení, výkon nebo obhajoba právních 
nároků a výkon soudních pravomocí. 

  ☐ Významný veřejný zájem na základě unijního 
nebo vnitrostátního práva. 

  ☐ Zdravotní a sociální péče. 
  ☐ Veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví. 

  ☐ Archivace, vědecký nebo historický výzkum a 
statistika. 

 
 
Kde (v jaké podobě) uchováte osobní údaje v rámci daného okruhu činností zpracování? 
☐ Do počítače na místní disk ☐ Do počítače na sdílený disk 
☐ Na cloudové úložiště (GoogleDrive, DropBox, One Drive, iCloud apod.) ☐ Do mobilního zařízení 
☐ Do nějaké online služby Uvést jiné: 
☐ V listinné (papírové podobě)  

 
 

Jaká	používáte	pro	daný	okruh	zpracování	technická	a	organizační	opatření?	
☐ Pseudonymizace ☐ Vnitro-organizační předpisy 
☐ Anonymizace  

 

Pro listinné i elektronické zpracování: 

☐ Nemáme zavedeno žádné opatření  
☐ Zámky, mříže apod. ☐ Elektronické zabezpečení 
☐ Centrální pult ochrany ☐ Bezpečnostní směrnice 
☐ Dokumentace k přijatým opatřením 
technického nebo organizačního charakteru 

Uvést jiné: 

  

Pro elektronické zpracování: 

☐ Přístupová práva ☐ Bezpečnostní zálohy 
☐ Antivirová ochrana ☐ Bezpečnostní směrnice 
☐ Šifrování Uvést jiné: 
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Jaké organizační útvary (oddělení) se seznamují s osobními údaji v daném okruhu činností 
zpracování? 

/Uvést organizační složky a pracovníky, kteří se v rámci tohoto zpracování seznamují s osobními 
údaji/ 

•  
 

 

 

Jsou osobní údaje zpřístupněny subjektům mimo Evropskou unii? Pokud ano, uveďte podrobnosti. 
☐ Ano ☐ Ne 

 
Uvést podrobnosti: 


