Záznam o činnostech zpracování č. 1/2018
ve smyslu čl. 30 nařízení EU č. 2016/679
Správce
Obec Dolní Lánov
Dolní Lánov 132, 543 41
Tel.:499 522 216, e-mail:ou@dolnilanov.cz
ID Datové schránky: fw2a6hs
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martina Krystová
Telefon: 607 342 830
E-mail: poverenec@sohl.cz

Datum poslední aktualizace: 18.5.2018
Odpovědná osoba: JUDr. Miloslav Tomíček, starosta

Základní informace o zpracování
Účel zpracování
- pro plnění právní povinnosti,
- pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
- při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena,
- splnění smlouvy
Právní základ zpracování
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je pověřen správce
Kategorie subjektů údajů
- zaměstnanci,
- občané,
- klienti,
- návštěvníci,
- účastníci řízení,
- obchodní partneři,

Kategorie osobních údajů
- základní identifikační údaje
- údaje potřebné k vedení účetnictví
- údaje potřebné k plnění pracovní smlouvy
- údaje potřebné k plnění právní povinnosti
- údaje potřebné ke splnění smlouvy

Doba zpracování, lhůty pro výmaz
Osobní údaje subjektů údajů všech kategorií viz výše kategorie osobních údajů budou vymazány vždy bez
zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat.

Příjemci osobních údajů
Okruh příjemců
Osobní údaje jsou předávány správcem výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon a pouze v rozsahu
nezbytně nutném.

Popis technických a organizačních opatření
Fyzické zabezpečení
Osobní údaje vedené v papírové formě jsou zabezpečeny proti neoprávněnému zasahování a nahodilému
přístupu v prostoru, který je uzamykán a zabezpečen elektronickým alarmem pokrývajícím všechny kanceláře.

Systémové zabezpečení
Přístup k databázím s osobními údaji je zabezpečen hesly. Je zavedena antivirová a antispamová ochrana,
systémy jsou pravidelně aktualizovány.

Podpis odpovědné osoby ……………………………………..

