
Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty 

pro výmaz 

kategorií osobních 

údajů

Obecný popis 

technických a 

organizačních 

bezpečnostních 

opatření

A B C D E F G

1.

Příprava a posuzování smluv uzavíraných krajem, 

evidence smluv v souladu se:

- zákonem č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění pro 

konkrétní veřejnoprávní smlouvu o realizaci projektu

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa 

trvalého pobytu

jiné údaje: IČ, DIČ, Informace 

o zápisu v ŽL nebo OR či 

jiném rejstříku, bankovní 

spojení, telefon, fax, e-mail, 

smluvní strany soudy

subjekty veřejné správy 

na základě zvláštního 

zákona, právnické a 

fyzické osoby

5 let - 10 let

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.

2

Dispozice s nemovitým majetkem v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, za účelem  plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů, uplatnění práv a právních povinností správce (§ 

17 a § 18 zákona č. 129/2000 Sb.) a ochrana práv a právem 

chráněných zájmů správce

(kupní smlouvy, smlouvy o (budoucích) věcných břemenech, 

darovací smlouvy, smlouvy o bezúplatném převodu, nájemní 

smlouvy, smlouvy o výpůjčce, směnné smlouvy)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, rodné číslo 

(pro účely katastru 

nemovitostí), adresa místa 

trvalého pobytu 

smluvní strany - kupující, 

prodávající

Katastrální úřady 5 - 10 let

PC - disky, el. pošta, 

spisová služba, listiná 

podoba 

3

Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, v návaznosti na  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování                                                 

žadatelé o informace a 

jejich zástupci

nadřízený správní orgán 5 let

PC - disky, el. pošta, 

spisová služba, listiná 

podoba 

4

Evidence plných mocí adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování                                                 

smluvní strany fyzické i právnické osoby odlišná doba trvání 

plné moci

PC - disky, listiná 

podoba 

5

Přijímaní návrhů, podnětů a připomínek adresovaných

organům kraje a vedení jejich evidence v souladu se

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu

fyzické osoby podávající 

návrhy, podněty a 

připomínky

5 let

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.

Odbor správa majetku


