
 

 

Účel zpracování 
Právní titul pro 
zpracování 

Kategorie 
subjektů 
údajů 

Zpracovatel osobních 
údajů 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů Kategorie příjemců 
Doba uchování 
osobních údajů 

Předávání 
osobních údajů 
do jiných států 

Popis technických a 
organizačních 
opatření dle čl. 32 
odst. 1 

Agenda personálně 
mzdová 

zákonnost zpracování 
GDPR čl. 6, odst. 1 c)                                
262/2006 Sb.ve zn. 
pozd.před.                              
563/1991 Sb.ve zn.pozd.př.                               
341/2017 Sb. ve zn. pozd.př.             
280/2009 Sb.ve zn.pozd. př.                    
48/1997Sb. ve zn. pozd.př.                         
155/1995 Sb. ve zn. pozd.př. 

Zaměstnanci Mzdová účetní 

jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
trvalého pobytu, dosažené vzdělání + doklad o 
nejvyšším dosaženém vzdělání, průběh 
předchozích zaměstnání, zdravotní 
způsobilost, číslo bankovního účtu, platové 
údaje, popis pracovního místa, pracovní 
náplň; výpis z evidence rejstříku trestů, 
telefon, email, informace o srážkách ze mzdy; 
biometrický otisk prstů pro docházkový 
systém 

registrující orgán 
(krajský úřad) dle 
zákona 108/2006 Sb. – 
pracovníci přímé péče 
(zaslání ověřené kopie 
dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, 
ověřená kopie výpisu z 
rejstříku trestů, 
osvědčení pracovníka v 
sociálních službách); 
kontrolní orgány (v 
omezené míře) 

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
Uzavřené a uzamčené 
skříně, PC pod heslem 

Zajištění vzdělávacích 
akcí (zabezpečení 
kvalifikace a vzdělávání 
zaměstnanců) 

zákonnost zpracování 
GDPR čl. 6, odst. 1   c)              
108/2006 Sb. ve zn. pozd.př. 

Zaměstnanci 
Vedoucí úseků, 
Vedoucí středisek 

jméno, příjmení, titul zaměstnance, datum a 
místo narození, 

vzdělávací instituce                                  
mzdová účetní, vedoucí 
sociálních služeb 

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
Uzavřené a uzamčené 
skříně, PC pod heslem 

Podklady k docházce, 
které rovněž slouží pro 
zpracování platů: 
propustky, dovolenky 
atd. 

oprávněný zájem správce 
GDPR čl. 6, odst. 1 f) 

zaměstnanci 
Vedoucí úseků, 
Vedoucí středisek 

jméno, příjmení, u propustek razítko 
lékařského zařízení a podpis lékaře, u 
dovolenek podpisy příslušného zaměstnance a 
příslušných nadřízených zaměstnanců 

mzdová účetní – pouze 
jako koncový uživatel 
výstupu 

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
Uzavřené a uzamčené 
skříně, PC pod heslem 

Agenda ochranných 
osobních pracovních 
pomůcek 

oprávněný zájem správce 
GDPR čl. 6, odst. 1 f)                           
262/2006 Sb. ve zn. pozd. 
př. 

zaměstanci 
Vedoucí technického 
úseku 

Informace o velikostech oděvů a obuvi   

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
Uzavřené a uzamčené 
skříně 

Výběrová řízení na 
obsazení pracovních míst 

oprávněný zájem správce 
GDPR čl. 6 odst. 1 f) 

účastníci 
výběrových 
řízení 

Ředitelka, mzdová 
účetní 

jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
trvalého pobytu, odborná kvalifikace, 
předchozí praxe, zdravotní způsobilost a 
bezúhonnost 

  po dobu trvání VŘ                        ne 
Uzavřené a uzamčené 
skříně 

Osobní údaje 
zaměstnanců – 
fotografie, video 

souhlas se zpracováním 
osobních údajů 

zaměstnanci       do odvolání souhlasu     



 

 

Účel zpracování 
Právní titul pro 
zpracování 

Kategorie 
subjektů 
údajů 

Zpracovatel osobních 
údajů 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů Kategorie příjemců 
Doba uchování 
osobních údajů 

Předávání 
osobních údajů 
do jiných států 

Popis technických a 
organizačních 
opatření dle čl. 32 
odst. 1 

Realizace práv a 
povinností ze smluv 
Domovem Dědina 

GDPR   článek 6 odst. 1 
písm. c) a písm. b) GDPR            
zákon č. 89/2012 Sb. 

smluvní strany, 
jejich zástupci, 
další dotčené 
subjekty 

Rozpočtář, Ředitelka 

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa 
trvalého pobytu nebo adresa pro doručování, 
místo podnikání, IČO, informace o zápisu v 
ŽR nebo OR či jiném rejstříku, bankovní 
spojení, sídlo, telefonní číslo, jiné kontaktní 
údaje 

osoby podílející se na 
realizaci smluv, registr 
smluv, profil 
zadavatele, EZAK 

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
Uzavřené a uzamčené 
skříně 

Účetní doklady, faktury 
přijaté a vydané, 
objednávky 

zákonnost zpracování 
GDPR čl. 6, odst. 1   c)                              
zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví 

zaměstnanci, 
smluvní strany 

Hlavní účetní, 
Rozpočtář 

jméno, příjmení, adresa fyzické osoby 

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
Uloženo ve skříních, 
data v IS v PC pod 
heslem 

Podpisové vzory  

GDPR čl. 6 odst. 1 písm. e)      
499/2004 Sb. ve zn.pozd.př.                       
262/2006Sb. ve zn. pozd.př.                       
563/1991 Sb.ve zn. pozd.př.                                          
297/2016Sb. ve zn. pozd.př.                        
300/2008Sb.ve zn.pozd.př. 

zaměstnanci 
Hlavní účetní, 
rozpočtář 

jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, číslo OP 
– kdy a kým byl vydán, platnost od – do, 
telefon, datum a místo narození 

banka                                  
podpisový řád (pouze 
jméno, příjmení, podpis, 
pracovní zařazení) 

po dobu platnosti 
certifikátu   
dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 

Podpisový řád uložen 
ve skříních, certifikáty 
v trezoru a data v IS 
PC pod heslem 

Výpisy z bankovních 
účtů 

 GDPR čl. 6 odst. 1 písm. e)   

uživatelé, 
opatrovníci, 
zaměstnanci, 
smluvní strany 
FO 

Hlavní účetní 
jméno, příjmení, číslo účtu, osobní číslo 
(zaměstnanci), VS uživatelé (převážně RČ) 

  

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne Zamčeno ve skříni 

Účetní výkazy 
GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c); 
vyhláška č. 383/2009 Sb.                      
563/1991 Sb. ve zn. pozd.př. 

osoba 
odpovědná za 
účetnictví, 
statutární 
zástupce 

Rozpočtář jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo pracovníci KÚ KHK 

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
Uloženo ve skříních, 
data v IS v PC pod 
heslem 

Telefonní seznam webu 
Domova Dědina 

oprávněný zájem správce – 
GDPR čl. 6, odst. 1 f) 

zaměstnanci  Administrátor jméno, příjmení, telefon, e-mail veřejnost 
po dobu 
zaměstnaneckého 
poměru 

ne 
Autentizace a 
autorizace 



 

 

Účel zpracování 
Právní titul pro 
zpracování 

Kategorie 
subjektů 
údajů 

Zpracovatel osobních 
údajů 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů Kategorie příjemců 
Doba uchování 
osobních údajů 

Předávání 
osobních údajů 
do jiných států 

Popis technických a 
organizačních 
opatření dle čl. 32 
odst. 1 

BOZP a PO – prezenční 
listiny o školeních, 
osvědčení a testy 
vedoucích zaměstnanců 

zákonnost GDPR čl. 6 odst. 
1 písm. c)                                      
zákon č. 262/2006 Sb. 
zákon č. 309/2006 Sb. 
zákon č. 373/2011 Sb. 
vyhl. č. 79/2013 Sb. 

zaměstnanci 
stážisté, 
praktikanti 

Vedoucí technického 
úseku 

identifikační údaje, popisné údaje – 
pracoviště, pracovní zařazení 

hasičský záchranný sbor 
oblastní inspektorát 
práce 
krajská hygienická 
stanice 

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne Uloženo ve skříních 

BOZP a PO – kniha 
úrazů, záznamy o 
úrazech                        

zákonnost GDPR čl. 6 odst. 
1 písm. c)                                 
zákon č. 262/2006 Sb. 

zaměstnanci 
stážisté, 
praktikanti 
fyzické osoby 
nebo 
zaměstnanci 
jiného 
zaměstnavatele, 
kterým se stal 
úraz na 
pracovišti 
subjektu 

Vedoucí zdravotního 
úseku 

identifikační údaje, popisné údaje – 
pracoviště, pracovní zařazení 

hasičský záchranný sbor 
zdravotní pojišťovny 
ČSSZ, OSSZ 
oblastní inspektorát 
práce 
Policie ČR, 
zaměstnanci, u 
smrtelných pracovních 
úrazů – rodinný 
příslušníci, 
zaměstnavatelé 
zaměstnanců, kterým se 
stal pracovní úraz na 
pracovišti subjektu 

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne Uloženo ve skříních 

Pracovnělékařské služby 
– dokumentace 
pracovnělékařských 
služeb, lékařské posudky   

zákonnost GDPR čl. 6 odst. 
1 písm. c)                                                  
zákon č. 262/2006 Sb. 
zákon č. 373/2011 Sb. 
vyhl. č. 79/2013 Sb. 

zaměstnanci Vedoucí zdravotního 
úseku 

identifikační údaje, popisné údaje – 
pracoviště, pracovní zařazení 

 
oblastní inspektorát 
práce 
krajská hygienická 
stanice smluvní lékař 
pro pracovnělékařské 
služby 

dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne Uloženo ve skříních 

Zdravotnická 
dokumentace uživatelů 

zákonnost GDPR čl. 6 odst. 
1 písm. c)                                      
372/2011 Sb. ve zn. pozd.př.                               

uživatelé 
Vedoucí zdravotního 
úseku 

Anamnéza uživatele, lékařské zprávy, rozpisy 
léků, záznamy o ošetření uživatelů, zdravotní 
pojišťovna, záznamy úkonů pro zdravotní 
pojišťovny 

ordinace lékaře, 
zdravotní pojišťovna 

po dobu pobytu 
uživatele, dle 
skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
Uloženo v 
uzamčených skříních, 
v PC pod heslem 

Ošetřovatelská 
dokumentace 

zákonnost GDPR čl. 6 odst. 
1 písm. c)                                      
372/2011 Sb. ve zn. pozd.př.                               

uživatelé 
Vedoucí zdravotního 
úseku 

anamnéza uživatele, průběh ošetření, cíl a 
prevence, evidence restriktivních opatření 

zdravotní sestra pouze 
jako koncový uživatel 
výstupu; ordinace lékaře 

po dobu pobytu 
uživatele, dle 
skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
uloženo v 
uzamčených skříních, 
v PC pod heslem 



 

 

Účel zpracování 
Právní titul pro 
zpracování 

Kategorie 
subjektů 
údajů 

Zpracovatel osobních 
údajů 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů Kategorie příjemců 
Doba uchování 
osobních údajů 

Předávání 
osobních údajů 
do jiných států 

Popis technických a 
organizačních 
opatření dle čl. 32 
odst. 1 

Sociální agenda 

zákonnost GDPR čl. 6 odst. 
1 písm. c)                            
oprávněný zájem správce 
GDPR čl. 6, odst. 1 f)                                       
108/2006 Sb.ve zn.pozd.př. 

uživatelé Sociální pracovník 

jméno, příjmení, datum narození, místo 
narození, místo trvalého pobytu, doručovací 
adresa, předchozí pobyt, telefonický kontakt, 
email, státní příslušnost, údaje o svéprávnosti, 
dietologické údaje, stupeň příspěvku na péči, 
údaje o příjmech, údaje o schopnosti zvládat 
základní životní potřeby 

dílčí údaje o uživateli: 
PSS, ÚP, ČSSZ, 
opatrovník, soud, 
notářství, spolupracující 
sociální služby, Česká 
pošta, instituce 
poskytující bankovní 
služby 

po dobu pobytu 
uživatele, dle 
skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 

v papírové podobě 
uloženo v uzavřené a 
uzamčené skříni, PC 
pod heslem 

Sociální agenda 
zákonnost GDPR čl. 6 odst. 
1 písm. c)                           
108/2006 Sb. ve zn. pozd.př.        

žadatelé o 
sociální službu 

Sociální pracovník 

jméno, příjmení, datum narození, místo 
trvalého pobytu, doručovací adresa, 
telefonický kontakt, e-mail, údaje o 
svéprávnosti, popis nepříznivé sociální situace 

  

po dobu vedení v 
Evidenci žadatelů, dále 
dle skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 
uloženo v uzavřené a 
uzamčené skříni, PC 
pod heslem 

Sociální agenda 
zákonnost GDPR čl. 6 odst. 
1 písm. c)                           
108/2006 Sb. ve zn. pozd.př.        

opatrovníci Sociální pracovník 

jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, 
doručovací adresa, telefonický kontakt, e-
mail, údaje a jednací číslo soudního rozsudku 
o svéprávnosti a opatrovnictví  

dílčí údaje o 
opatrovníku: PSS, ÚP, 
ČSSZ, soud, 
spolupracující sociální 
služby, Česká pošta, 
instituce poskytující 
bankovní služby 

po dobu pobytu 
uživatele, dle 
skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 

v papírové podobě 
uloženo v uzavřené a 
uzamčené skříni, PC 
pod heslem 



 

 

Účel zpracování 
Právní titul pro 
zpracování 

Kategorie 
subjektů 
údajů 

Zpracovatel osobních 
údajů 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů Kategorie příjemců 
Doba uchování 
osobních údajů 

Předávání 
osobních údajů 
do jiných států 

Popis technických a 
organizačních 
opatření dle čl. 32 
odst. 1 

Oblast sociálních služeb 
(přímá péče) 

zákonnost GDPR čl. 6 odst. 
1 písm. c)                           
108/2006 Sb. ve zn. pozd.př.        

uživatelé Sociální pracovník 

jméno, příjmení, datum narození, místo 
narození, doručovací adresa, předchozí pobyt, 
telefonický kontakt, údaje o svéprávnosti, 
dietologické údaje, údaje o schopnosti zvládat 
základní životní potřeby, osoby blízké  

klíčový pracovník, 
vedoucí středisek, 
vedoucí úseku 
sociálních služeb 

po dobu pobytu 
uživatele, dle 
skartačních lhůt (viz. 
Spisový, archivní a 
skartační řád Domova 
Dědina) 

ne 

v papírové podobě 
uloženo v uzavřené a 
uzamčené skříni, PC 
pod heslem 

Osobní údaje uživatelů – 
fotografie, video 

souhlas se zpracováním 
osobních údajů 

uživatelé       do odvolání souhlasu   

v papírové podobě 
uloženo v uzavřené a 
uzamčené skříni, PC 
pod heslem 
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