Odbor sociálních věcí
Poř.
číslo
A

Účel zpracování

B
Vykonávání agendy sociálně-právní ochrany dětí podle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 359/1999 Sb.)

1.

2.

3.

4.

5.

Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů

C
osobní údaje a citlivé osobní
údaje podle § 4 zákona č.
101/2000 Sb.,
identifikační údaje podle § 37
zákona č. 500/2004 Sb.

D
účastník řízení,
nezletilé dítě,
zákonný zástupce dítěte,
další osoby stanovené
zákonem č. 359/1999 Sb.

Kategorie příjemců

Obecný popis
Plánované lhůty pro technických a
organizačních
výmaz kategorií
bezpečnostních opatření
osobních údajů

E
F
osoby dle § 51 zákona o osvojení a pěstounská
SPOD
péče - V/15,
sociálně-právní ochrana
dětí - ostatní - S/10 a
V/15 (upraveno
zákonem č. 359/1999
Sb.)
kontrolované subjekty
V/10 v Atheně je V/5
OLaPKŹÚ

G
Jednotný informační
systém práce a sociálních
věcí (§ 53a zákona č.
359/1999 Sb.) - v
současné době nefunguje;
spisová služba; listinná
podoba
spisová služba listinná
podoba

informační systém (OK
systém), spisová služba
listinná podoba

osobní údaje, citlivé osobní
Kontrolní činnost podle:
údaje podle § 4 zákona č.
- zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
101/2000 Sb.,
předpisů
- zákona č. 359/19999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů
- zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
- zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
- zákona č.111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi
- zákona č.273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních
menšin
- zákona
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.předpisů

kontrolované osoby
osoby, kterým je
poskytována služba
/ochrana/ péče
opatrovanci (v rámci výkou
veřejného opatrovnictví)
v rámci kontroly
registračních podmínek
údaje o zaměstnancích

osobní údaje a citlivé osobní
údaje podle § 4 zákona č.
101/2000 Sb.,
identifikační údaje podle § 37
zákona č. 500/2004 Sb.
identifikační údaje podle § 37
Odvolací řízení a řízení o mimořádných opravných
prostředcích ve věci rozhodování obecního úřadu obce s zákona č. 500/2004 Sb.
rozšířenou působností o stanovení úhrad ve smyslu § 74 osobní údaje, citlivé osobní
údaje podle § 4 zákona č.
odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
101/2000 Sb.,
znění pozdějších předpisů

žadatel o registraci
sociálních služeb a jeho
zaměstnanci

účastník řízení

účastník řízení
nezletilé dítě
společně posuzované
osoby

účastník řízení
S/10
správní úřad rozhodující
v 1. stupni, DOZP, kde
dítě vykonává ústavní
výchovu

spisová služba,
listinná podoba

identifikační údaje podle § 37 účastník řízení, někdy
zákona č. 500/2004 Sb.
nezletilé dítě
osobní údaje, citlivé osobní
údaje podle § 4 zákona č.
101/2000 Sb.,

účastník řízení, správní S/10
úřad rozhodující v
1.stupni (potažmo i
Česká správa sociálního
zabezpeční)

spisová služba, listinná
podoba

Registrace poskytovatelů sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.

Odvolací řízení ve věci rozhodování o ustanovení
zvláštního příjemce dle zákona č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozd.předpisů

V/50 po uzavření
evidence registrace

Odbor sociálních věcí
Poř.
číslo
A

6.

7.

8.

9.

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů

B
Poskytování dotací z rozpočtu kraje dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

C
údaje podle § 10a odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů;
citlivé osobní údaje dle § 4
zákona č. 101/2000 Sb.
Poskytování zápůjček dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský identifikační údaje žadatelů
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Tvorba sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji,
zařazování do sítě sociálních služeb v Karlovarském dle §
95 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
Činnosti vyplývající ze zřizovatelské funkce odboru
sociálních věcí, včetně zajištění činnosti editora údajů v
registru osob

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona č. 500/2004
10. Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyřizování stížností a podnětů podle zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie příjemců

Obecný popis
Plánované lhůty pro technických a
organizačních
výmaz kategorií
bezpečnostních opatření
osobních údajů

E
KÚKK
MPSV (dle § 101a odst.
5 zákona č. 108/2006
Sb.)

žadatelé, resp. příjemci
zápůjčky

KÚKK

V/10

spisová služba, listinná
podoba, GINIS

identifikační údaje
poskytovatelů sociálních
služeb

poskytovatelé sociálních
služeb

KÚKK

V/10

spisová služba, listinná
podoba

údaje o zřizovaných
organizacích, údaje o
statutárních zástupcích
organizací
identifikační údaje
stěžovatele a subjektu
stížnosti
identifikační údaje
stěžovatele a subjektu
stížnosti

zřizované organizace,
statutární zástupci
zřizovaných organizací

KÚKK
registr osob

A/5

spisová služba, listinná
podoba, registr osob

V/5

spisová služba, listiiná
podoba

V/5

Spisová služba, listinná
podoba - po vyřízení
stížnosti či podnětu je
uloženo na odboru
legislativním a právním a
krajský živnostenský úřad

subjekt stížnosti
osoby stěžovatel
napadené stížností
osoba napadená
stížností
stěžovatel
stěžovatel
osoby napadené stížností osoba napadená
stížností

F
V/10

11.

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek podle zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
12.
(gestor - Odbor soc. věcí nebo příspěvkové organizace v obl.
sociální věcí)

G
spisová služba, listinná
podoba, program dle §
101a odst. 5 zákona č.
108/2006 Sb., GINIS,
sdílené úložiště KK

D
žadatelé, resp. příjemci
dotace;
zaměstnance příjemce,
jehož mzda/plat byla
hrazena z dotace

adresní a identifikační údaje uchazeči, kteří se účastní
o právnické a fyzické osobě, výběrového řízení
IČO, DIČO, kontakt (tel., email), bankovní spojení

organizace zřizovaná
krajem

V/10

Odbor sociálních věcí
Poř.
číslo
A

Účel zpracování

B
Odvolací řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí
podle zákona č. 359/1999 Sb.

Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů

C
identifikační údaje podle § 37
zákona č. 500/2004 Sb.
13.
osobní údaje a citlivé údaje
podle § 4 zákona č.
101/2000 Sb.
Identifikační údaje podle § 37
Odvolací řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., procesní
záležitosti - např. odvolání do usnesení o námitce podjatosti zákona č. 500/2004 Sb.
14.
osobní údaje a citlivé údaje
podle § 4 zákona č.
101/2000 Sb.
adresní a identifikační údaje:
Výkon veřejnoprávní kontroly na základě § 9 zákona č.
jméno, příjmení, rodné číslo,
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění adresa trvalého bydliště
jiné údaje: tel., vzdělání,
pozdějších předpisů
zdravotní pojišťovna, mzda
15.

D
účastníci řízení
nezletilé dítě

Kategorie příjemců

E
účastník řízení,
správní úřad rozhodující
v 1. stupni

Obecný popis
Plánované lhůty pro technických a
organizačních
výmaz kategorií
bezpečnostních opatření
osobních údajů
F
V/15

G
spisová služba, listinná
podoba

S/10
účastník řízení,
účastník řízení,
osoba, vůči které námitka správní úřad rozhodující
podjatosti směřovala apod. v prvním stupni

spisová služba, listinná
podoba

příjemce dotace kontrolovaná osoba
občanské sdružení,
církevní právnická osoba,
obecně prospěšná
společnosti
zaměstnanec příjemce
dotace, jehož mzda či plat
byl hrazen z dotace

V/10

sdílené úložiště zabezpečený přístup,
spisová služba, listinná
podoba

Přestupkové řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (oblast sociálně.právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., registrací
16.
poskytovatelů sociálních služeb dle zák.č.108/2006 Sb.,
veřejnoprávní kontroly dle zák. č. 255/2012 Sb.)

identifikační údaje podle § 37 účastník řízení, další
účastník řízení, úřad
zákona č. 500/2004 Sb.
osoby stanovené zákonem rozhodující v 1. stupni
osobní údaje a citlivé údaje
podle § 4 zákona č.
101/2000 Sb.

V/10

spisová služba listinná
podoba

Agenda sociální práce podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a
17. zák.č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozd.předpisů, 129/2000 Sb., o krajích, krajské zřízení, ve
znění pozd.předpisů
Agenda veřejného opatrovnictví podle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, 129/2000 Sb., o krajích, krajské
18.
zřízení, ve zněníp ozd.předpisů

osobní údaje a citlivé osobní osoby, kterým je
obecní úřad obce s
údaje podle § 4 zákona č.
zajišťována sociální práce rozšířenou působností
101/2000 Sb.,
nebo pověřený obecní
úřad, KÚKK

S/15 navrhujeme
zkrátit na S/5

informační systém (OK
systém), spisová služba;
listinná podoba

osobní údaje a citlivé osobní opatrovanci
údaje podle § 4 zákona č.
101/2000 Sb.,

obec jako veřejný
opatrovník

spisová služba, listinná
podoba
navrhujeme S/5

