
Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu 

údajů
Kategorie příjemců

Doba 

uchování

Uložení 

osobních 

údajů

A B C D E F G

1.

Podpořené osoby z projektů adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, obec, kde má 

příjemce trvalý pobyt, 

zdravotní stav, osobní stav 

(příslušnost k menšině, 

migrant), sociální status 

(osoba bez domova), 

pracovní stav (zaměstnaný, 

nezaměstnaný, pobírající 

DSP), jiné údaje: výše a účel 

poskytnutých veřejných 

prostředků

příjemci dotací, podpořené 

osoby

údaje jsou zpřístupněny 

ve zprávách o 

realizaci/udržitelnosti 

projektů (na internetu, v 

přílohách usnesení ZKK)

10 let informační 

systém, spisová 

služba, listinná 

podoba 

2.

Příprava a posuzování smluv uzavíraných krajem, 

evidence smluv podle:

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

pozdějších předpisů

- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), 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, 

datová schránka

smluvní strany soudy

subjekty veřejné správy 

na základě zvláštního 

zákona

5 let. U smluv 

o poskytnutí 

grantu s 

podporou EU 

15 let, min. do 

r. 2027 

informační 

systém, 

spisová služba 

listiná podoba 

atd.

3.

Poskytování dotací právnickým 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

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

konkrétní veřejnoprávní smlouvu o realizaci projektu

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, sídlo

jiné údaje: IČ, DIČ, Informace 

o zápisu v ŽL nebo OR či 

jiném rejstříku, bankovní 

spojení, telefon, fax, e-mail, 

datová schránka

příjemci dotací z 

operačních programů EU

15 let, min. do 

r. 2027

Síťový disk, 

spisová služba,

 listinná podoba

Odbor řízení projektů
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Odbor řízení projektů

4.

Uplatňování práv a povinností kraje jako zadavatele 

veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

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, 

datová schránka)

dodavatelé

účastníci veřejné zakázky

V ČR: subjekty veřejné 

správy (na základě 

zvláštního zákona), 

subjekty, které prokáží 

právní zájem (účastníci 

veřejné zakázky), soudy  

Zahraniční subjekty: 

subjekty veřejné správy, 

subjekty, které prokáží 

právní zájem (uchazeči o 

veřejnou zakázku), 

soudy 

10 let

Síťový disk, 

spisová služba,

 listinná 

podoba, EZAK

5.

Evidence plných mocí adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování                                                 

smluvní strany odlišná doba 

trvání plné 

moci PC - disky, 

listiná podoba 

6.
Projekty podané do aktuálních či připravovaných výzev 

jednotlivých operačních programů a Finančních mechanismů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu

jiné údaje: IČ, DIČ, informace 

o zápisu v ŽR nebo OR či 

jiném rejstříku, bankovní 

spojení, Pracovní smlouvy 

fyzických osob, výpisy z RT 

žadatelé o dotaci (fyzické 

osoby)

statutární zástupci žadatelů 

o dotaci (právnických 

osob)

zaměstnanci žadatelů o 

dotaci

externí hodnotitelé                           

projektoví partneři                                 

další osoby účastnící se 

projektů (např. účastníci 

jednání)

dle podmínek 

jednotlivých 

programů

spisová služba, 

listinná podoba, 

síťový server


