
 

 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Personalistika 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 
 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno c) GDPR 
 
Zákon 262/2006 Sb , Zákoník práce  
Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o dani z příjmu,  
Zákon 592/1992 Sb., Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,  
Zákon č. 589/1992 Sb., Zákon o pojistném na sociální zabezpečení,  
Zákon č. 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění. 
 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, pracovníci činni na základě DPP, DPČ 
 

III. Kategorie osobních údajů 

Jméno, příjmení, titul 
Bydliště 
Datum narození, místo narození 
Rodné číslo 
Národnost, občanství, stav 
Invalidita, důchod 
Číslo bankovního spojení 

IV. Kategorie příjemců 

Správce, zpracovatel pro účely plnění povinností podle výše uvedených zákonů 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Skartační lhůty: 30 let.  

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Listinná vyhotovení jsou ukládána v kanceláři v uzamčené skříni s přístupem zpracovatele a zástupce 
správce. 
Přístup k elektronickým souborům má pouze zpracovatel a správce je zabezpečen heslem. 

 

 

 

 

 



 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Cestovní příkazy 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno c) GDPR – právní povinnost pro plnění pracovně-právních vztahů 
 
563/1991 Sb Zákon o účetnictví 
89/2012 Občanský zákoník 
262/2006 Zákoník práce 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, pracovníci činni na základě DPP, DPČ, externí pracovníci 
 

III. Kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, titul 
Bydliště 
Bankovní účet 

IV. Kategorie příjemců 

Správce, zpracovatel pro účely plnění povinností podle výše uvedených zákonů 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Skartační lhůty: 10 let 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Listinná vyhotovení jsou ukládána v kanceláři. 
Elektronické soubory jsou zabezpečeny heslem s přístupem zpracovatele a zástupce správce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Dodavatelé, odběratelé 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová - výkonná ředitelka 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno c) GDPR  - právní povinnost 
 
Zákon 563/1991 Sb, Zákon o účetnictví 
Zákon 253/2004 Sb, Zákon o DPH 
Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
Zákon 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Spolupracující fyzické osoby (dodatelé, odběratalé) 
 

III. Kategorie osobních údajů 

Jméno, příjmení, titul 
Bydliště 
Číslo bankovního spojení 
IČO, DIČ 

IV. Kategorie příjemců 

Správce, zpracovatel pro účely plnění povinností podle výše uvedených zákonů 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Skartační lhůty: 10 let 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Listinná vyhotovení jsou ukládána v kanceláři  
Elektronické soubory jsou zabezpečeny heslem s přístupem zpracovatele a zástupce správce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Partneři fondu cestovního ruchu a ostatní partneři 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno c) GDPR  - právní povinnost 
 
Zákon 563/1991 Sb, Zákon o účetnictví 
Zákon 253/2004 Sb, Zákon o DPH 
Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
Zákon 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Spolupracující partneři  
 

III. Kategorie osobních údajů 

Jméno, příjmení, titul 
Bydliště 
Bankovní účet 
E-mailová adresa, telefon 

IV. Kategorie příjemců 

Správce, zpracovatel pro účely plnění povinností podle výše uvedených zákonů 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Skartační lhůty: 10 let 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Listinná vyhotovení jsou ukládána v kanceláři  
Elektronické soubory jsou zabezpečeny heslem s přístupem zpracovatele, zástupců správce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Hodnocení, dokládání 3K platformy (koordinace, kooperace, komunikace) 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka, Mirka Chaloupská – manažer  
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno a) GDPR  - subjekt údajů udělí souhlas pro jeden nebo více účelů 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Spolupracující partneři 
 

III. Kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, titul 
E-mailová adresa, telefon 

IV. Kategorie příjemců 

Správce, zpracovatel pro účely plnění povinností podle výše uvedených zákonů 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Skartační lhůty: pominou-li důvody, tedy za 5 let, v případě požadavku na výmaz okamžitě. 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Listinná vyhotovení jsou ukládána v kanceláři  
Elektronické soubory jsou zabezpečeny heslem s přístupem zpracovatele a zástupců správce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Ostatní dokumentace (převážně prezenční listiny z valných hromad, rad svazku, pracovních 
skupin)  
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno b),c) GDPR  - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro plnění 
smlouvy 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Spolupracující partneři, účastníci pracovních skupin, zástupce členských obcí 
 

III. Kategorie osobních údajů 

Jméno, příjmení, titul 
E-mailová adresa, telefon 
Oblast, forma spolupráce 

IV. Kategorie příjemců 

Správce, zpracovatel 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Skartační lhůty: 10 lety 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Listinná vyhotovení jsou ukládána v kanceláři  
Elektronické soubory jsou zabezpečeny heslem zpracovatele a zástupců správce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Fotografie, Sociální sítě - soutěže 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka, Mirka Chaloupská, Alenka Jahodová, Petra 
Kobrová, Karla Svatá - manažeři 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno a) GDPR  - zpracování je prováděno na základě uděleného souhlasu 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Osoby jejiž fota jsou použita na základě licenční smlouvy nebo uděleného souhlasu 
 

III. Kategorie osobních údajů 

Obličej (facebook – soutěže) 
Jméno, příjmení, titul 
E-mailová adresa 

IV. Kategorie příjemců 

Správce 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Skartační lhůty: neomezeně v případě licenčních smluv, okamžitě v případě požadavku na výmaz 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Listinná vyhotovení jsou ukládána v kanceláři  
Elektronické soubory jsou zabezpečeny heslem 

 



 

 

 

 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Newsletter 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka, Mirka Chaloupská, Alena Jahodová, 
Petra Kobrová, Karla Svatá - manažeři 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno a) GDPR  - zpracování je prováděno na základě uděleného souhlasu 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Osoby, které provedou registraci k odběru newsletteru prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách 
 
III. Kategorie osobních údajů 

E-mailová adresa 

IV. Kategorie příjemců 

Správce 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Skartační lhůty: neomezeně v případě licenčních smluv, okamžitě v případě požadavku na výmaz 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Elektronické soubory jsou zabezpečeny heslem 



 

 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Analýza webových stránek 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka, Mirka Chaloupská, Alenka Jahodová, 
Petra Kobrová, Karla Svatá - manažeři 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno a) GDPR  - zpracování je prováděno na základě uděleného souhlasu 
 (běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server) 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Návštěvníci webových stránek www.krkonose.eu, www.rozvoj.eu, pohadkove.krkonose.eu, 
svazek.krkonose.eu  

III. Kategorie osobních údajů 
Cookies třetích stran, pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, 
IP adresy a údaje o prohlížení webu. 
 

IV. Kategorie příjemců 

Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Okamžitě v případě požadavku na výmaz 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Zpracovatelská smlouva, přístup chráněn heslem 

 

http://www.krkonose.eu/
http://www.rozvoj.eu/


 

 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Retargeting 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka, Mirka Chaloupská, Alena Jahodová, 
Petra Kobrová, Karla Svatá - manažeři 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno a) GDPR  - zpracování je prováděno na základě uděleného souhlasu -  
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Návštěvníci webových stránek www.krkonose.eu, www.rozvoj.eu, pohadkove.krkonose.eu, 
svazek.krkonose.eu  

III. Kategorie osobních údajů 

Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu 

IV. Kategorie příjemců 

Google AdWords, Sklik, Facebook 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Okamžitě v případě požadavku na výmaz 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Zpracovatelská smlouva, přístup chráněn heslem 

 

http://www.krkonose.eu/
http://www.rozvoj.eu/


 

 
Záznam o činnostech zpracování, článek 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) – Pokročilá analýza webu 
 
Správce: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 70157898, datovka bv3v5k 
Zástupce správce: Ing. Eva Šulcová – výkonná ředitelka, Mirka Chaloupská, Alena Jahodová, 
Petra Kobrová, Karla Svatá - manažeři 
Zpracovatel: Monika Janatová - účetní 

I. Účel zpracování 

Dle čl. 6 odst 1 písmeno a) GDPR  - zpracování je prováděno na základě uděleného souhlasu 
 

II. Kategorie subjektů údajů 

Návštěvníci webových stránek www.krkonose.eu, www.rozvoj.eu, pohadkove.krkonose.eu, 
svazek.krkonose.eu  

III. Kategorie osobních údajů 

Sledování pohybu uživatele na webu 

IV. Kategorie příjemců 

Správce 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů 

Okamžitě v případě požadavku na výmaz 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Zpracovatelská smlouva, přístup chráněn heslem 

 

 

http://www.krkonose.eu/
http://www.rozvoj.eu/

