
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

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek  malého rozsahu podle 

zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul  osoby 

vykonávající činnost 

statutárního organu či zástupce 

právnické osoby - účastník 

smlouvy jméno, příjmení, titul, 

datum narození, rodné číslo, 

místo trvalého pobytu, 

bankovní spojení účastníka 

smlouvy - fyzické osoby

uchazeči o veřejnou zakázku; 

smluvní strany včetně jejich 

zástupců                                                                          

smluvní strany a jejich 

zástupci, rada kraje, 

zastupitelstvo kraje

5 let; u zakázek v rámci 

projektů 

spolifinancovaných z 

prostředků EU dle 

podmínek jednotlivých 

programů 

E-ZAK, Gemin, spisová 

služba, listiná podoba

2

Sběr Přijímání a a vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačních 

programů KK, schvalování poskytnutí dotací v RKK, závěrečné 

zprávy dotačních programů v souladu se:

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

pozdějších předpisů a 

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení,  

žadatelé o dotaci žadatelé o dotaci; Komise 

Rady kraje  pro kulturu a 

památkovou péči, Komise 

pro UNESCO, Komise pro 

lázeňství a cestovní ruch; 

rada kraje; zastupitelstvo 

kraje

10 let spisová služba, 

elektronická a  listinná 

podoba

3

Poskytování dotací jiným fyzickým osobám v souladu se:

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

pozdějších předpisů a 

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení, výpis z 

rejstříku trestů (v souvislosti s 

poskytováním dotací jiným 

fyzickým osobám)

žadatelé o dotaci žadatelé o dotaci; Komise 

Rady kraje pro kulturu a 

památkovou péči, kKomise 

pro UNESCO, Komise pro 

lázeňství a cestovní ruch; 

rada kraje; zastupitelstvo 

kraje

10 let spisová služba, listinná 

podoba

4

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona č. 500/2004 Sb.,  

správní řád, ve znění pozdějších předpisů

údaje zpracovávané  v souladu 

s platnou právní úpravou v 

rámci  jednotlivých agend

stěžovatel

osoby napadené stížností

stěžovatel

subjekty dotčené stížností

5 let spisová služba, listinná 

podoba

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



5

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

žadateleé o informace a 

jejich zástupci, nadřízený 

správní orgán

5 let spisová služba,istinná 

podoba

6

Výkon kontrolní činnosti (předběžná, průběžná, následná) na 

základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení, 

příjemci dotace z dotačních 

programů KK

Kontrolní výbor, Komise 

pro kulturu a památkovou 

péči, komise pro UNESCO, 

Komise pro lázeňství a 

cestovní ruch

10 let spisová služba, listinná 

podoba

7

Realizace veřejných zakázek malého rozsahu a další smluvní 

vztahy vztahujících se k plnění úkolů odboru kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu KÚ ÚK podle zákona 

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

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul  osoby 

vykonávající činnost 

statutárního organu či zástupce 

právnické osoby - účastník 

smlouvy jméno, příjmení, titul, 

datum narození, rodné číslo, 

místo trvalého pobytu, 

bankovní spojení účastníka 

smlouvy - fyzické osoby

smluvní strany a jejich 

zástupci, rada kraje, 

zastupitelstvo kraje

smluvní strany a jejich 

zástupci, rada kraje, 

zastupitelstvo kraje

5 let spisová služba, listinná 

podoba

8

Přijímání a vyřizování petic a stížností na činnost ředitelů 

příspěvkových organizací ve smyslu § 59 odst. 1 písm. h) zákona 

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

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, bydliště; jméno a 

příjmení osob, vůči kterým 

stížnost směřuje                  

stěžovatelé; zaměstnanci 

příspěvkových organizací, 

případně další osoby

stěžovatelé, zaměstananci 

příspěvkových organizací; 

rada kraje, zastupitelstvo 

kraje

5 let spisová služba, listinná 

podoba

9

Jednání o uzavření smluv a smluvní vztahy vztahujících se k plnění 

úkolů odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu KÚ ÚK podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje:  

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště

jiné údaje: IČ, tel. spojení, e-

mailová adresa, bankovní 

spojení 

smluvní strany smluvní strany, rada kraje 5 let spisová služba, listinná 

podoba

10

Vedení odvolacích řízení, dle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 

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

předpisů; dle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů,

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení,  

odvolatel odvolatel; osoby 

oprávněné nahlížet do 

správních spisů 

10 let spisová služba, listinná 

podoba



11

Vedení agendy a činností vyplývající ze zákona č. 37/1995 Sb., o 

neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

řízení o spáchání přestupku § 5 ukládání pokut,

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení,  

osoby vydávající 

neperiodické publikace

osoby vydávající 

neperiodické publikace; 

osoby oprávněné nahlížet 

do správních spisů

10 let spisová služba, listinná 

podoba

12

Vedení agendy vyplývající ze zákona č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zejména řízení o spáchání přestupku 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení,  

osoby vydávající periodické 

publikace

odvolatel,  osoby 

oprávněné nahlížet do 

správních spisů

10 let spisová služba, listinná 

podoba

13

Vedení agendy týkající se národních kulturních památek („NKP“) 

dle zákona č. 20/1987 Sb., pokud nepřísluší Ministerstvu kultury 

nebo vládě České republiky:vydávání závazných stanovisek k 

obnově a způsobu využívání NKP včetně kontroly jejich plnění ; 

ukládání opatření k zabezpečení NKP

adresní a identifikační údaje 

vlastníků NKP - sídlo, IČ - jedná 

se o právnické osoby 

vlastníci NKP účastníci správního řízení; 

osoby oprávněné nahlížet 

do správních spisů, 

nadřízený orgán

10 let spisová služba, listinná 

podoba

14

 Vedení dalších správních řízení dle zákona č. 20/1987 Sb. ,  o 

státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů;  zejména 

řízení o spáchání přestupku

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení,  

účastníci správního řízení účastníci správního řízení;  

osoby oprávněné nahlížet 

do správních spisů

10 let spisová služba, listinná 

podoba

15

Vydávání vyjádření a stanovisek  dle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení,  

žadatelé o vyjádření a 

stanoviska

žadatelé o vyjádření a 

stanoviska; nadřízený 

správní orgán

10 let spisová služba, listinná 

podoba

16

Výběrová řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkových 

organizací zřizovaných krajem v oblasti kultury dle zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, rodné číslo,  

trvalý pobyt; citlivé údaje: 

bezúhonnost,

uchazeči, kteří se přihlásili do 

výběrového řízení

uchazeči, kteří se přihlásili 

do výběrového řízení; 

členové výběrové komise, 

rada kraje

spisová služba, listinná 

podoba

17

Odvolací řízení, přezkumné řízení a obnova řízení dle zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle 

zákona č. 20/1987 Sb. na úseku památkové péče

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a 

adresa pro doručování, IČ

účastníci správních řízení účastníci řízení, osoby 

oprávněné nahlížet do 

správních spisů, nadřízený 

správní orgán

10 let spisová služba, listinná 

podoba


