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Záznamy o činnostech zpracování – pro správce (na základě článku 30 GDPR) 

 

Správce 
TIC Trutnov 

IČO 046 30 858 
Krakonošovo nám.72, Trutnov 

Společný správce 
 (pokud je aplikovatelné):  

Zástupce správce Hana Nýdrlová 

Jméno pověřence 
 pro ochranu údajů 

 (nebo jiné osoby odpovědné za 
ochranu osobních údajů): 

 

Zodpovědná osoba 
 za tyto záznamy Hana Nýdrlová Datum zpracování 12.4.2018 

 

Účel zpracování Kategorie 
subjektů 
osobních 
údajů 

Kategorie osobních 
údajů 

Kategorie 
příjemců 

Předání údajů 
do třetí země 
nebo 
mezinárodní 
organizaci 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií osobních 
údajů 

Obecný popis 
technických a 
organizačních 
bezpečnostních 
opatření 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Zaměstnanecká 
agenda 
(Právní povinnost, 
splnění smlouvy) 
 
262/2006 Sb., - 
Zákoník práce, 
435/2004 Sb., - 
Zákon o 
zaměstnanosti, 
251/2005 Sb., - 
Zákon o inspekci 
práce, 

Zaměstnanec Adresní a identifikační 
údaje: jméno, 
příjmení, datum 
narození, rodné číslo, 
OP, trvalé bydliště, 
telefon, email  
Popisné údaje: (obsah 
pracovního spisu dle 
ZP); doklady o 
způsobilosti k výkonu - 
osvědčení o vzdělání, 
sjednaná mzda, KPI, 
bonusy, číslo účtu k 
poukázání mzdy, 

mzdová účetní 
- zpracovatel,  
ČSSZ, FÚ, ZP,  
PČR, lékařka 

Ano, v případě 
zahraniční 
pracovní cesty 
(pojištění) 

117 Kvalifikace a vzdělávání 
pracovníků   
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10 
117.2 Podklady pro vzdělávání 
(hmotné zajištění školení, kurzů) S5 
117.3 Adaptační programy 
zaměstnanců (školení, kurzy) S5 
118 Pracovní poměr   
118.1 Osobní spisy S50 
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, 
úlevy v práci, práce přesčas) S5 
118.3 Snížení pracovního úvazku S5 

 zamykání 
archivu, 
uzamykatelné 
skříně,   
antivirová 
ochrana na 
všech PC,  
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341/2017 Sb., - 
Nařízení vlády o 
platových 
poměrech 
zaměstnanců ve 
veřejných službách 
a správě, 
222/2010 Sb., - 
Nařízení vlády o 
katalogu prací ve 
veřejných službách 
a správě, 
586/1992 Sb., - 
Zákon o daních z 
příjmů, 
187/2006 Sb., - 
Zákon o 
nemocenském 
pojištění, 
120/2001 Sb., - 
Exekuční řád, 
182/2006 Sb., - 
Insolvenční zákon, 
582/1991 Sb., - 
Zákon o organizaci 
a provádění 
sociálního 
zabezpečení, 
589/1992 Sb., - 
Zákon o pojistném 
na sociální 
zabezpečení a 
příspěvku na státní 
politiku 
zaměstnanosti,  
155/1995 Sb., - 
Zákon o 

pracovní zařazení, 
zúčtování mezd v 
jednotlivých měsících, 
čerpání dovolené, 
nemocenská, odvody 
státu, odvody ZP, 
 

118.4 Vedlejší činnost, dohody o 
provedení práce, dohody o pracovní 
činnosti S5 
118.5 Náhrada škody S5 
118.6 Nemocenské a sociální 
zabezpečení pracovníků, S10 
118.7 Zdravotní pojištění,  S10 
118.8 Výběrová řízení na obsazení 
pracovních míst S5 
119 Záležitosti pracovně právní   
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5 
119.2 Postihy podle zákoníku práce S5 
119.3 Pracovně právní spory    V10 
119.4 Absence S5 
119.5 Rozbory (stav, počty, platy 
zaměstnanců aj.) A5 
120 Záležitosti členů obce, výborů a 
komisí   
120.3 Evidence čestných prohlášení 
podle zákona o střetu zájmů   
120.3.1 Evidence čestných prohlášení 
podle zákona o střetu zájmů: 
oznámení S5 
120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, 
pořizování výpisů a opisů    S5 
120.3.3 Sdělení nepravdivosti 
oznámení    S5 
121 Mzdy zaměstnancům   
121.3 Platy   
121.3.3 Platy: podklady k odměnám 
S3 
121.4 Mzdové listy S50 
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10 
121.6 Výplatní pásky S5  
122 Péče o pracovníky   
122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, pracovní úrazy, odškodňování 
pracovních úrazů   
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důchodovém 
pojištění, 
592/1992 Sb., - 
Zákon o pojistném 
na všeobecné 
zdravotní pojištění, 
373/2011 Sb., - 
Zákon o 
specifických 
zdravotních 
službách, 
Vyhl. 79/2013 Sb., - 
o provedení 
některých 
ustanovení zákona 
č. 373/2011 Sb., o 
specifických 
zdravotních 
službách, (vyhláška 
o 
pracovnělékařských 
službách a 
některých druzích 
posudkové péče), 

122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10 
122.1.2 Úrazy - ostatní S5 
122.2 Dokumentace BOZP V5 
122.4 Lékařské prohlídky S5 
122.5 Osoby se změněnou pracovní 
schopností S5 
122.6 Závodní stravování S5 
122.7 Ochranné oděvy a jiné 
součástky, služební oděvy S5 
122.8 Sociální fond S10 
 

 


