
Agenda Osobní údaje                                                                                  Kategorie osobních údajů
Kategorie subjektů 

údajů
Účel zpracování Právní titul

Popis technických opatření 

Způsob zpracování

Popis 

technických 

opatření 

elektronická data

Popis 

technických 

opatření fyzické 

dokumenty

Popis organizačních bezpečnostních opatření
Kategorie příjemců (včetně zahraničních 

subjektů)

Informace  o 

případném předání do 

třetí země

Lhůta pro výmaz 
Odpovědná 

osoba

Odpověd

ná 

osoba

Vlastník 

procesu

Oprávně

ná 

osoba

Přijímání ke vzdělávání Obor, hlavní předmět, do kterého se žák hlásí osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Ročník, ve kterém se vzdělává osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Datum narození osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Místo narození osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Státní občanství osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Rodné číslo osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání 
Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského 

posudku
osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 28 ŠZ, § 22 odst 3 písm 

c/ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Místo trvalého pobytu osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Místo přechodného pobytu osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Telefonní spojení osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Škola z níž se žák hlásí osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Třída z níž se žák hlásí osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Místo trvalého pobytu osobní údaj zákonný zástupce přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Místo přechodného pobytu osobní údaj zákonný zástupce přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Telefonní  spojení osobní údaj zákonný zástupce
přihlášení ke vzdělávání; sdělování výsledků 

přijímacího řízení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání E-mail osobní údaj zákonný zástupce
přihlášení ke vzděláváníí; sdělování výsledků 

přijímacího řízení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Datová schránka osobní údaj zákonný zástupce
přihlášení ke vzdělávání; sdělování výsledků 

přijímacího řízení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 

49 odst. 1 ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Přijímání ke vzdělávání Údaje o škole, na níž se žák hlásí osobní údaj žák podání přihlášky ke vzdělávání
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost  (§60a ŠZ)

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Jméno a příjmení osobní údaj žák evidence ve školní matrice

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -§ 28 odst. 2 561/2004 Sb. 

ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Záznamy o činnostech zpracování

Jméno a kontaktní údaje správce: 

Název Organizace: Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizece                                                                                        IČO: 

47813512                                                                                                                                                                           se sídlem: 

OPAVA, Nádražní okruh 674/11, 746 01 

Jméno a příjmení pověřence: Ing. Petr Szotkowski
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Školní matrika Rodné číslo osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Datum narození osobní údaj žák
evidence ve školní matrice, nebylo-li rodné 

číslo dítěti přiděleno rodné číslo

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Státní občanství osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Místo narození osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

Logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Místo trvalého pobytu osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Místo pobytu v zahraničí osobní údaj žák
evidence ve školní matrice, nepobývá-li dítě, 

žák nebo student na území České republiky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Údaje o předchozím vzdělání osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Stupně dosaženého vzdělání osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Údaje o době vzdělávání ve škole osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Údaje o výsledcích vzdělávání ve škole osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Údaje o zdravotní způsobilosti osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Druh zdravotního postižení či zdravotního znevýhodnění zvláštní kategorie žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika
Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na 

poskytování vzdělávání nebo školské služby
zvláštní kategorie žák evidence ve školní matrice

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Údaje o sociálním znevýhodnění osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Údaje o znevýhodnění uvedeném v § 16 ŠZ zvláštní kategorie žák vytvoření nezbytných podmínek pro vzdělávání
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 16 odst. 6 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Údaje o mimořádném nadání podle § 16 ŠZ osobní údaj žák vytvoření nezbytných podmínek pro vzdělávání
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 16 odst. 6 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika
Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných školou a školským 

zařízením v souladu s § 16 ŠZ
osobní údaj žák vytvoření nezbytných podmínek pro vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 16 odst. 6 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Místo trvalého pobytu osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika
Místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo 

trvalého pobytu
osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Adresa pro doručování písemností osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Telefonní spojení osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoby, které prokází nárok oprávněním 

stanoveníným ŠZ nebo zvláštním zákonem; 

Ministerstvo, popípadně jím zřízená právnícká 

osoba 

nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Jméno a příjmení osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT, ČŠI, zřizovatel kontrolní orgány nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Datum narození osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT, ČŠI, zřizovatel kontrolní orgány nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Rodné číslo osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT, ČŠI, zřizovatel kontrolní orgány nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Státní občanství osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT, ČŠI, zřizovatel kontrolní orgány nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Místo trvalého pobytu osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT, ČŠI, zřizovatel kontrolní orgány nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT, ČŠI, zřizovatel kontrolní orgány nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Školní matrika Obor, studijní zaměření, stupeň studia osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT, ČŠI, zřizovatel kontrolní orgány nepředává se 45 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Údaje o škole osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ 

ŠZ; 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Třída osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Obor vzdělání osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Přehled hodin výuky osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Přehled vyučujících osobní údaj zaměstnanec vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel



Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání
Denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých 

předmětech
osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Účast žáka/studenta ve výuce - omluvené hodiny osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Stupeň přospěchu osobní údaj žák hodnocení žáka

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost §3 vyhláška č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání, zákon 

č. 561/2004 Sb., ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák/zákonný zástupce úplata za vzdělávání
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání, § 123 

zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Adresa trvalého pobytu osobní údaj žák/zákonný zástupce úplata za vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání, § 123 

zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Číslo bankovního účtu osobní údaj žák/zákonný zástupce úplata za vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání, § 123 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Datum narození osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Rodné číslo osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Státní občanství osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Údaje o škole osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Adresa sídla a resortní identifikátor školy osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Obor vzdělání, zaměření a délka vzdělávacího programu osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Školní rok osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Hodnocení osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Ročník a stupeň osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

vzdělání, zákon č. 500/2004 Sb., 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu vykonání zkoušky 

a po dobu nutnou k 

přezkoušení, nejdéle však 

5 let

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Hodnocení osobní údaj žák ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu vykonání zkoušky 

a po dobu nutnou k 

přezkoušení, nejdéle však 

5 let

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Obor osobní údaj žák ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu vykonání zkoušky 

a po dobu nutnou k 

přezkoušení, nejdéle však 

5 let

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Místo trvalého pobytu osobní údaj zákonný zástupce předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Datum narození osobní údaj žák předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Průběh vzdělávání Adresa osobní údaj žák předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Ukončování vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Ukončování vzdělávání Datum narození osobní údaj žák odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Ukončování vzdělávání Adresa trvalého pobytu osobní údaj žák odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Ukončování vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj učitel odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel



Ukončování vzdělávání Důvod odhlášení osobní údaj žák odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Ukončování vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Ukončování vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák vykonání závěrečné zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Ukončování vzdělávání Obor osobní údaj žák vykonání závěrečné zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Ukončování vzdělávání Hodnocení osobní údaj žák vykonání závěrečné zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky - Klasifikace, webový 

portál iZUŠ (EOS) nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Ukončování vzdělávání Zvukový, audiovizuální záznam osobní údaj žák vykonání závěrečné zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Prezentace školy Jméno a příjmení osobní údaj žák
prezentace školy na webových stránkách 

(uvést, konkrétní webovou stránku)
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem - prezentace školy
elektronicky na webu, nosiči CD logování

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

uveřejněno pro veřejnost; nepředává se (má 

sloužit k náhledu)

uveřejněno pro veřejnost; 

nepředává se (má sloužit k 

náhledu)

po dobu zvdělávání žáka 

ve škole
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Prezentace školy Ročník, třída osobní údaj žák
prezentace školy na webových stránkách 

(uvést, konkrétní webovou stránku)
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem - prezentace školy
elektronicky na webu, nosiči CD logování

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

uveřejněno pro veřejnost; nepředává se (má 

sloužit k náhledu)

uveřejněno pro veřejnost; 

nepředává se (má sloužit k 

náhledu)

po dobu zvdělávání žáka 

ve škole
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Prezentace školy Zvukový záznam koncertu osobní údaj žák
prezentace školy na webových stránkách 

(uvést, konkrétní webovou stránku)
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem - prezentace školy
elektronicky na webu, nosiči CD logování

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
mediální partneři

uveřejněno pro veřejnost; 

nepředává se (má sloužit k 

náhledu)

po dobu zvdělávání žáka 

ve škole
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Prezentace školy
Fotografie, obrazový záznam, žákem označené výtvarné dílo nebo 

koncertní program
osobní údaj žák

prezentace školy na webových stránkách 

(uvést, konkrétní webovou stránku)
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem - prezentace školy
elektronicky na webu, nosiči CD logování

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

uveřejněno pro veřejnost; nepředává se (má 

sloužit k náhledu)

uveřejněno pro veřejnost; 

nepředává se (má sloužit k 

náhledu)

po dobu zvdělávání žáka 

ve škole
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Prezentace školy Jméno a příjmení osobní údaj žák prezentace školy výroční zprávy

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem (zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím)
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

veřejnost nepředává se
10 let (následná 

archivace)
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Prezentace školy Ročník, třída osobní údaj žák prezentace školy výroční zprávy

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem (zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím)
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

veřejnost nepředává se
10 let (následná 

archivace)
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Prezentace školy
Fotografie, obrazový záznam, žákem označené výtvarné dílo nebo 

koncertní program
osobní údaj žák prezentace školy výroční zprávy

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem (zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím)
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

veřejnost nepředává se
10 let (následná 

archivace)
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Organizace soutěží Jméno a příjmení osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži
čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS) a Klasifikace
logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 

po dobu trvání soutěže 

navýšenou max. 3 roky 
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Organizace soutěží Jméno a příjmení osobní údaj pedagog zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS) a Klasifikace
logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 

po dobu trvání soutěže 

navýšenou max. 3 roky 
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Organizace soutěží E-mail osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS) a Klasifikace
logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 

po dobu trvání soutěže 

navýšenou max. 3 roky 
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Organizace soutěží Telefonní spojení osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS) a Klasifikace
logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 

po dobu trvání soutěže 

navýšenou max. 3 roky 
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Organizace soutěží Datum narození osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS) a Klasifikace
logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 

po dobu trvání soutěže 

navýšenou max. 3 roky 
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Organizace soutěží Soutěžní program osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS) a Klasifikace
logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 

po dobu trvání soutěže 

navýšenou max. 3 roky 
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Organizace soutěží Kontaktní údaje na vysílající školy osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS) a Klasifikace
logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 

po dobu trvání soutěže 

navýšenou max. 3 roky 
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj žák; zákonný zástupce záznam o řádném poučení žáků o PO, BOZP čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ

elektronická podoba (Klasifikace, 

webový portál iZUŠ)
logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec dokumentace o školení BOZP a PO

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ, zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

BOZP a PO Datum narození osobní údaj zaměstnanec dokumentace o školení BOZP a PO

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ, zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj žák, zaměstnanec evidence úrazů kniha úrazů čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
listinná podoba sborovna

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
ČSI, Extéria s.r.o. nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

BOZP a PO Datum narození osobní údaj žák, zaměstnanec evidence úrazů kniha úrazů čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
listinná podoba sborovna

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
ČSI, Extéria s.r.o. nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

BOZP a PO Popis úrazu osobní údaj žák, zaměstnanec evidence úrazů kniha úrazů čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
listinná podoba sborovna

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
ČSI, Extéria s.r.o. nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj ošetřující osoba evidence úrazů kniha úrazů čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
listinná podoba sborovna

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
ČSI, Extéria s.r.o. nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

BOZP a PO

Úraz, jeho důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo 

studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 

po sobě jdoucích vyučovacích dnů

osobní údaj žák, zaměstnanec záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

listinná podoba sborovna
Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, Extéria s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

BOZP a PO

smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky 

rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu 

nebo na jeho následky žák zemřel nejpozdějí do jednoho roku od 

vzniku úrazu

osobní údaj žák, zaměstnanec záznam o úrazu
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
listinná podoba sborovna

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, Extéria s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se) ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Fotografie osobní údaj zaměstnanec prezentace činnosti organizace čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení - 

oprávněný zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 
po dobu trvání pracovního 

poměru
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Fotografie osobní údaj zaměstnanec prezetnace jednotlivce organizace čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení - souhlas elektronicky nebo v listinné podobě logování
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 
po dobu trvání pracovního 

poměru
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

plnění právní povinnosti  zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

4 roky (pracovní smlouva 

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 10 let)

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

plnění právní povinnosti zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

4 roky (pracovní smlouva 

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 10 let)

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

plnění právní povinnosti zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

4 roky (pracovní smlouva 

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 10 let)

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Odborná kvalifikace osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení plnění 

právní povinnosti zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

4 roky (pracovní smlouva 

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 10 let)

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel



Personální a mzdová agenda
Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského 

posudku
osobní údaj zaměstnanec

zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) právní povinnost 

Nařízení, a to na základě zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 

373/2011 Sb., o specifických lékařských 

službách, vyhláška č. 79/2013 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákon 

č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách 

 v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

4 roky (pracovní smlouva 

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 10 let)

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Trestní bezúhonnost osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení plnění 

právní povinnosti zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce

 listinná podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

4 roky (pracovní smlouva 

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 10 let)

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o provádění srážek ze mzdy v rámci exekučního řízení osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

soudy, soudní exekutoři, soudní orgány nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o provádění srážek ze mzdy v rámci insolvenčního řízení osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

insolvenční správce nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Telefonní spojení osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy 
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu a 

po dobu nutnou ke 

kotaktnování zaměstnanců 

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda E-mail osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy 
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu a 

po dobu nutnou ke 

kotaktnování zaměstnanců 

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj dítě zaměstnance určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Doba a obor praxe dosažené v pracovněprávním vztahu osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda
Doba a obor praxe dosažené výkonem samostatné výdělečné 

činnosti
osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Doba čerpání mateřské dovolené a rodičovské dovolené osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Doba trvalé péče o dítě osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda
Doba osobní péče o nezletilé dídtě, které je osobou závislou na 

péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách
osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda
Doba výkonu vojesnké základní (náhradní) služby nebo civilní 

služby
osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Stupeň (studijní program), dosažené vzdělání osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Státní občanství osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo narození osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Adresa trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda
Místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo 

trvalého pobytu
osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné příjmení osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Předchozí příjmení osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Pohlaví osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Druh činnosti zakládající účas na pojištění osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel



Personální a mzdová agenda Zaměstnání malého rozsahu osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o době zaměstnání osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Druh pobíraného důchodu osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Typ nároku na starobní důchod osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o době důchodu osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabzepečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Adresa trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Doba zaměstnání osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Doba rodičovské dovolené osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Pobírání důchodu osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje rodičovský příspěvek zvláštní kategorie zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění, Zákon č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Status osoby celodenně osobě a řádně pečující o dítě osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Status nezaopatřeného dítěte dle zákona o státní sociální podpoře osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Status uchazeče o zaměstnání osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
evidence zaměstnanců se zdravotním 

postižením

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec
evidence zaměstnanců se zdravotním 

postižením

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Adresa trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
evidence zaměstnanců se zdravotním 

postižením

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda
Důvod, na základě kterého byl uznán osobou se zdravotním 

pošitěním
zvláštní kategorie zaměstnanec

evidence zaměstnanců se zdravotním 

postižením

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspvěku na státní politiku, zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspvěku na státní politiku, zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Druh činnosti zakládající účast na pojištění osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspvěku na státní politiku, zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o pojistném osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje zakládající účast na pojištění osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspvěku na státní politiku, zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o pojistném zvláštní kategorie zaměstnanec
placení pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje zakládající účast na pojištění osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj manžel zaměstnance
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj
vyživované dítě 

zaměstnance

vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj
vyžiované dítě 

zaměstnance

vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj manžel zaměstnance
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel



Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Adresa osobní údaj manžel zaměstnance
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Adresa osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o zaměstnavateli osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Doba zaměstnání osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o narození nedaňového nerezidenta ČR osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Číslo a typ dokladu totožnosti daňového nerezidenta ČR osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Stát daňové rezidence dańovéh nerezidenta ČR osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Výše členských přípsvěku zaplacených členem odborové orgnaizace zvláštní kategorie zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda
Identifikace pro dańové účely ve státu dańové rezidence daňového 

nerezidenta
osobní údaj zaměstnanec

vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Pobírání invalidního důchodu a stupeň invalidity osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Držení průkazu ZTP/P osobní údaj
vyživované dítě, 

zaměstnanec

vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje pro výpočet daně osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Soustaná příprava na budoucí povolání studiem osobní údaj
vyžiované dítě, 

zaměstnanec

vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

správce daně nepředává se 5 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec

výplata platu a provádění srážek platu a z 

jiných příjmů ze základního pracovněprávního 

vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec

výplata platu a provádění srážek platu a z 

jiných příjmů ze základního pracovněprávního 

vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec

výplata platu a provádění srážek platu a z 

jiných příjmů ze základního pracovněprávního 

vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Číslo bankovního účtu osobní údaj zaměstnanec

výplata platu a provádění srážek platu a z 

jiných příjmů ze základního pracovněprávního 

vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o platu osobní údaj zaměstnanec

výplata platu a provádění srážek platu a z 

jiných příjmů ze základního pracovněprávního 

vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o době zaměstnání osobní údaj zaměstnanec

výplata platu a provádění srážek platu a z 

jiných příjmů ze základního pracovněprávního 

vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda jméno a příjmení osobní údaj
dítě zaměstnance, člen 

domácnosti

Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj
zaměstnanec, dítě 

zaměstnance, člen 

domácnosti

Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj dítě zaměstnance
Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Adresa osobní údaj
zaměstannec, člen 

domácnosti

Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o době zaměstnání osobní údaj zaměstnanec
Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodinný poměr k zaměstnanci osobní údaj člen domácnosti
Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodinný stav osobní údaj zaměstnanec
Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda údaje o pojistném osobní údaj zaměstnanec
Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda údaje o sociální události osobní údaj zaměstnanec
Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Číslo bankovního účtu osobní údaj zaměstnanec
Přijímání a předávání žádostí o dávky 

nemocenského pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 sb., o 

nemocenském pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okrestní správa sociálního zabezpečení nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Státní občanství osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo narození osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné příjmení osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel



Personální a mzdová agenda Předchozí příjmení osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Pohlaví osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o porodu osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda údaje o pracovní době osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda údaje o starobním důchodu osobní údaj zaměstnanec
Podkladová evidence pro účely důchodového 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

orgány sociálního zabezpečení nepředává se 30 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo narození osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodné příjmení osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o výdělečné činnosti osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o důchodovém pojištění osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

okresní správa sociálního zabezpečení nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o pracovněprávním vztahu osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o kvalifikaci osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o důchodovém pojištění osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o začátku, průběhu a ukončení zaměstnání osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 4 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo narození osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Státní občanství osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Pracovní praxe osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o vzdělání a kvalifikaci osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Adresa pro doručování osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rodinný stav osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel



Personální a mzdová agenda Zdravotní pojišťovna osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Předchozí příjmení osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Číslo bankovního účtu osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Rozhodnutí o přiznání důchodu osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Telefonní spojení osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda E-mail osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice 

(nábor a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového 

řízení; pokud je následně 

uchazeč přijat do 

zaměstnání tak 1 rok

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Adresa osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice 

(nábor a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového 

řízení; pokud je následně 

uchazeč přijat do 

zaměstnání tak 1 rok

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda E-mail osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice 

(nábor a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového 

řízení; pokud je následně 

uchazeč přijat do 

zaměstnání tak 1 rok

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Telefonní spojení osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice 

(nábor a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového 

řízení; pokud je následně 

uchazeč přijat do 

zaměstnání tak 1 rok

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice 

(nábor a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového 

řízení; pokud je následně 

uchazeč přijat do 

zaměstnání tak 1 rok

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Fotografie osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice 

(nábor a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového 

řízení; pokud je následně 

uchazeč přijat do 

zaměstnání tak 1 rok

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o praxi osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice 

(nábor a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového 

řízení; pokud je následně 

uchazeč přijat do 

zaměstnání tak 1 rok

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Personální a mzdová agenda Údaje o vzdělání osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice 

(nábor a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového 

řízení; pokud je následně 

uchazeč přijat do 

zaměstnání tak 1 rok

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Kamerové systémy obrazový záznam osobní údaj
zákonný zástupce, žák, 

zaměstnanec, návštěva
zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku

čl. 6 odst. 1 písm. f) Oprávněný zájem 

na zajištění bezpečnosti osob a ochrany 

majetku 
nezaveden

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se max. 7 dní ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Vzdělávání zaměstnanců Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců 

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost hlava II. zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, zákon 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a 

vyhláška 317/2005 Sb., čl. 6 odst. 1 

písm. b) nařízení splnění smlouvy

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Externí školitel nepředává se
po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 3 roky

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Vzdělávání zaměstnanců Datum narození osobní údaj zaměstnanec zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců 

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost hlava II. zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, zákon 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a 

vyhláška 317/2005 Sb., čl. 6 odst. 1 

písm. b) nařízení splnění smlouvy

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Externí školitel nepředává se
po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 3 roky

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Vzdělávání zaměstnanců Adresa trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců 

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost hlava II. zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, zákon 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a 

vyhláška 317/2005 Sb., čl. 6 odst. 1 

písm. b) nařízení splnění smlouvy

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Externí školitel nepředává se
po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 3 roky

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Vzdělávání zaměstnanců Telefonní spojení osobní údaj zaměstnanec zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců 

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost hlava II. zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, zákon 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a 

vyhláška 317/2005 Sb., čl. 6 odst. 1 

písm. b) nařízení splnění smlouvy

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Externí školitel nepředává se
po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 3 roky

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Vzdělávání zaměstnanců E-mail osobní údaj zaměstnanec zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců 

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost hlava II. zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, zákon 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a 

vyhláška 317/2005 Sb., čl. 6 odst. 1 

písm. b) nařízení splnění smlouvy

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Externí školitel nepředává se
po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu 

+ 3 roky

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Evidence pracovní doby Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec evidence pracovní doby

čl. 6 odst. 1 písm c) Nařízení plnění 

právní povinnosti (§ 96 zákon č. 

262/2006 Sb.)
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Evidence pracovní doby Údaje o absenci osobní údaj zaměstnanec evidence pracovní doby

čl. 6 odst. 1 písm c) pnění právní 

povinnosti Nařízení (§ 96 zákon č. 

262/2006 Sb.)
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Evidence pracovní doby Údaje o příplatcích osobní údaj zaměstnanec evidence pracovní doby

čl. 6 odst. 1 písm c) Nařízení plnění 

právní povinnosti (§ 96 zákon č. 

262/2006 Sb.)
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Evidence pracovní doby Údaje o rozvrzžení pracovní doby osobní údaj zaměstnanec evidence pracovní doby

čl. 6 odst. 1 písm c) Nařízení plnění 

právní povinnosti (§ 96 zákon č. 

262/2006 Sb.)
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Docházkový systém Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec evidence docházky

čl. 6 odst. 1 písm. f) Oprávněný zájem 

na zajištění bezpečnosti osob a ochrany 

majetku 
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Docházkový systém Údaje o příchodu a odchodu osobní údaj zaměstnanec evidence docházky

čl. 6 odst. 1 písm. f) Oprávněný zájem 

na zajištění bezpečnosti osob a ochrany 

majetku 
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 3 roky ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Účetnictví Jméno a příjmení osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel



Účetnictví Adresa pro doručování osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Účetnictví Datum narození osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Účetnictví Číslo bankovního účtu osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Účetnictví Telefonní spojení osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Účetnictví E-mail osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Účetnictví Datová schránka osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Účetnictví Adresa sídla nebo adresa trvalého byliště osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Účetnictví IČ osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Účetnictví DIČ (rodné číslo) osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Jméno a příjmení osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Adresa pro doručování osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Datum narození osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Číslo bankovního účtu osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Telefonní spojení osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy E-mail osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Datová schránka osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Adresa sídla nebo adresa trvalého byliště osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy IČ osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy DIČ (rodné číslo) osobní údaj zúčastněná osoba vymáhání pohledávek
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 

Po dobu běhu promlčecích 

lhůt dle občanskoprávních 

předpisů.

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Jméno a příjmení osobní údaj zúčastněná osoba uzavírání a plnění smluvních vztahů

čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení - splnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

- splnění právní povinnsti (splnění 

povinností dle zák. č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, zák č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zákon č. 

340/2015 o registru smluv) 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se
10 let po ukončení 

smluvního vtahu
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Adresa pro doručování osobní údaj zúčastněná osoba uzavírání a plnění smluvních vztahů

čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení - splnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

- splnění právní povinnsti (splnění 

povinností dle zák. č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, zák č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zákon č. 

340/2015 o registru smluv) 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se
10 let po ukončení 

smluvního vtahu
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Datum narození osobní údaj zúčastněná osoba uzavírání a plnění smluvních vztahů

čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení - splnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

- splnění právní povinnsti (splnění 

povinností dle zák. č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, zák č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zákon č. 

340/2015 o registru smluv) 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se
10 let po ukončení 

smluvního vtahu
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel



Smluvní vztahy Adresa trvalého pobytu osobní údaj zúčastněná osoba uzavírání a plnění smluvních vztahů

čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení - splnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

- splnění právní povinnsti (splnění 

povinností dle zák. č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, zák č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zákon č. 

340/2015 o registru smluv) 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se
10 let po ukončení 

smluvního vtahu
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Číslo bankovního účtu osobní údaj zúčastněná osoba uzavírání a plnění smluvních vztahů

čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení - splnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

- splnění právní povinnsti (splnění 

povinností dle zák. č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, zák č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zákon č. 

340/2015 o registru smluv) 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se
10 let po ukončení 

smluvního vtahu
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Telefonní spojení osobní údaj zúčastněná osoba uzavírání a plnění smluvních vztahů

čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení - splnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

- splnění právní povinnsti (splnění 

povinností dle zák. č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, zák č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zákon č. 

340/2015 o registru smluv) 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se
10 let po ukončení 

smluvního vtahu
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy E-mail osobní údaj zúčastněná osoba uzavírání a plnění smluvních vztahů

čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení - splnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

- splnění právní povinnsti (splnění 

povinností dle zák. č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, zák č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zákon č. 

340/2015 o registru smluv) 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se
10 let po ukončení 

smluvního vtahu
ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Jméno a příjmení

osobní údaj

zúčastněná osoba zadávací výběrová řízení

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení tzv. 

zpracování před uzvařením smlouvy, 

resp. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) 

plnění právní povinnosti (zákon č. 

134/2016 o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě Logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

MVČR, Administrátor veřejných zakázek nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Datum narození

osobní údaj

zúčastněná osoba zadávací výběrová řízení

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení tzv. 

zpracování před uzvařením smlouvy, 

resp. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) 

plnění právní povinnosti (zákon č. 

134/2016 o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě Logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

MVČR, Administrátor veřejných zakázek nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Email

osobní údaj

zúčastněná osoba zadávací výběrová řízení

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení tzv. 

zpracování před uzvařením smlouvy, 

resp. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) 

plnění právní povinnosti (zákon č. 

134/2016 o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě Logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

MVČR, Administrátor veřejných zakázek nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Telefon

osobní údaj

zúčastněná osoba zadávací výběrová řízení

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení tzv. 

zpracování před uzvařením smlouvy, 

resp. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) 

plnění právní povinnosti (zákon č. 

134/2016 o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě Logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

MVČR, Administrátor veřejných zakázek nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Adresa trvalého pobytu

osobní údaj

zúčastněná osoba zadávací výběrová řízení

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení tzv. 

zpracování před uzvařením smlouvy, 

resp. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) 

plnění právní povinnosti (zákon č. 

134/2016 o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě Logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

MVČR, Administrátor veřejných zakázek nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy Číslo bankovního účtu

osobní údaj

zúčastněná osoba zadávací výběrová řízení

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení tzv. 

zpracování před uzvařením smlouvy, 

resp. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) 

plnění právní povinnosti (zákon č. 

134/2016 o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě Logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

MVČR, Administrátor veřejných zakázek nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Smluvní vztahy IČ

osobní údaj

zúčastněná osoba zadávací výběrová řízení

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení tzv. 

zpracování před uzvařením smlouvy, 

resp. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) 

plnění právní povinnosti (zákon č. 

134/2016 o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů

elektronicky nebo v listinné podobě Logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

MVČR, Administrátor veřejných zakázek nepředává se 10 let ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Projekty/dotace Jméno a příjmení

osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy
elektronicky nebo v listinné podobě Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Projekty/dotace Datum narození

osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy
elektronicky nebo v listinné podobě Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Projekty/dotace E-mail

osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy
elektronicky nebo v listinné podobě Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Projekty/dotace Místo bydliště

osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy
elektronicky nebo v listinné podobě Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Projekty/dotace Číslo OP

osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy
elektronicky nebo v listinné podobě Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Projekty/dotace IČ

osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy
elektronicky nebo v listinné podobě Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Projekty/dotace DIČ

osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy
elektronicky nebo v listinné podobě Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel

Projekty/dotace Údaje o mzdě

osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy
elektronicky nebo v listinné podobě Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

ředitel

zástupce 

stat. 

orgánu

ředitel ředitel


