
Dodání nadbytečného množství 
osobních údajů

Identifikace nezbytných 
informací o subjektu pro 
vykonávání dané agendy



Požadavek klienta na sdělení informací o zpracování jeho osobních údajů

Přijetí dotazu klienta 
týkajícího se způsobu 

zpracování jeho 
osobních údajů

Dotaz se může týkat primárně 
následujících oblastí:
1) účel zpracování osobních údajů;
2) délka doby zpracování osobních údajů;
3) způsob zabezpečení osobních údajů.

Úředník

Odkázání klienta na relevantní 
zdroj informací (webové stránky, 

úřední deska apod.)

Byla tato informace pro 
klienta dostatečná?

Elektronický podpis, 
datová schránka nebo 

občanský průkaz

Je identia klienta shodná 
se subjektem údajů?

Ano

Ne

Vyrozumění klienta 
o nemožnosti poskytnout info

Delegování požadavku na 
vedoucího útvaru

Lze konzultovat 
s pověřencem pro ochranu 

osobních údajů

Povinný obsah dokumentu je 
definován v čl. 15 GDPR

Zaslání dokumentu subjektu 
údajů (resp. klientovi)

pošta, email či 
datová schránka



Požadavek klienta na využití práv dle čl. 15 až 18 a 20 a 21 GDPR

Požadavek dle čl. 15
Právo subjektu na přístup 

k osobním údajům

Úředník

Lze konzultovat 
s pověřencem pro 
ochranu osobních 
údajů či právníkem

Vedoucí útvaru

Lze konzultovat 
s pověřencem pro 
ochranu osobních 
údajů či právníkem

Přijetí žádosti od 
subjektu údajů

Předání žádosti 
nadřízenému 
pracovníkovi

Zhodnocení
opravávněnosti

požadavku

Je požadavek 
oprávněný a lze mu 

vyhovět? 
w_ _ AnoO

Vedouc í útvaru

Identifikace klienta

Vedoucí útvaru

Je identia klienta shodná 
se subjektem údajů?

❖

Ano

Ne
Elektronický podpis, 

datová schránka nebo 
občanský průkaz

ř 1

Vedoucí útvaru
Vyrozumění subjektu ------  pošta, emai| či

o nevyhoveni ......................
požadavku datovaschránka

Nf \

Identifikace typu 
požadavku

Ne

Konec J

f

Vyrozume 
o nem< 

poskytn

:ní klienta 
ížnosti 
out info

\ f

\S~J

Vedoucí útvaru

Požadavek dle čl. 17 a 18
Právo subjektu údajů na výmaz 

a na omezení zpracování

Vedoucí útvaru

Požadavek dle čl. 20
Právo na přenositelnost 

osobních údajů

Vedoucí útvaru

Požadavek dle čl. 16
Právo subjektu údajů na opravu

Identifikace zda jsou 
osobní údaje daného 
subjektu zpracovány

Lze konzultovat 
s pověřencem pro 
ochranu osobních 
údajů či právníkem

Je možné vyhovět 
požadavku subjektu 

údajů?

O

Ano

Ne

Vyrozumění subjektu 
o nemožnosti 

vyhovění požadavku

“

Lze konzultovat 
s pověřencem pro 
ochranu osobních 
údajů či právníkem

Je možné vyhovět 
požadavku subjektu 

údajů?

O

Ano

Ne

Vyrozumění subjektu 
o nemožnosti 

vyhovění požadavku

Konec

Lze konzultovat 
s pověřencem pro 
ochranu osobních 
údajů či právníkem

Jsou osobní údaje 
subjektu zpracovávány?

O

Ano

Ne

Vyrozumění subjektu
o nezpracovávaní 

jeho osobních údajů

Vykonání 
požadovaných změn

Vedouc ’ útvaru

1

— ’ 

Vykonání
požadovaných změn

Ano

Lze konzultovat 
s pověřencem pro 
ochranu osobních 
údajů či právníkem

Je možné vyhovět 
požadavku subjektu 

údajů?

--------*0--------------
Právo subjektu údajů na 

přenositelnost osobních údajů je 
uplatnitelné výhradně v případě, kdy 
jsou osobní údaje zpracovávány dle 
čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9 odst. 

2 písm. a) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR a současně je 
prováděno automatizovaně.

Ne

Lze konzultovat 
s pověřencem pro 
ochranu osobních 
údajů či právníkem

Vedoucí útvaru

Požadavek dle čl. 21
Právo vznést námitku . j » J

Vytvoření vyjádření v Zaslání vyjádření
s opravěnými důvody / (resp. odůvodnění) 1

pro zpracování subjektu

Vedoucí útvaru

Tvorba dokumentu 
se zpracovávanými 
údaji a jejich účelu

Povinný obsah 
dokumentu je 

definován 
v ČI. 15 GDPR

Vedoucí útvaru

-> Vyrozumění subjektu 
o vyhovění 
požadavku J

pošta, email či 
datová schránka

Vedoucí útvaru

4 Vyrozumění subjektu 
o vyhovění 
požadavku

pošta, email či 
datová schránka

Vytvoření souboru s 
os. údaji ve strojově 

čitelném formátu

Vedouc í útvaru

Vyrozumění subjektu 
o neprávněnosti 
jeho požadavku

pošta, email či 
datová schránka

Konec

)

Vedoucí útvaru

Zaslání dokumentu 
subjektu údajů Konec

)

pošta, email či 
datová schránka

Konec

)

Konec

)

Zaslání osobních 
údajů subjektu údajů Konec

pošta, email či 
datová schránka

\ Konec

pošta, email či 
datová schránka



Zpracování osobních údajů dle čl. 6 písm. a), b), c), e), f) GDPR Nutné pro splnění informační 
povinnosti dle čl. 12, odst. 1 GDPR

Odpovědný zaměstnanec

Zpracování osobních 
údajů na základě 

souhlasu subjektu údajů

a)

Lze konzultovat s pověřencem 
pro ochranu osobních údajů 

nebo s právníkem

Dle jakého právního titulu 
(písmene čl. 6 GDPR) budou 

údaje zpracovány?

Přijetí požadavku na 
zpracování osobních údajů 

subjektem údajů
3 ^

Vyhodnocení, dle jakého 
právního titulu (písmene čl. 6 

GDPR) budou údaje zpracovány ❖

Seznámení subjektu údajů s 
informacemi o zpracování 

osobních údajů

Lze odkázat subjekt údajů na 
písemný elektronický zdroj 
informací či mu jej předat v 

tištěné fyzické formě, pokud to 
subjekt bude považovat za 

dostatečné

Nutné pro splnění informační 
povinnosti dle čl. 12, odst. 1 GDPR

Odpovědný zaměstnanec

Zpracování osobních 
údajů nutných pro 

plnění smlouvy

b)
Seznámení subjektu údajů s 
informacemi o zpracování 

osobních údajů

Lze odkázat subjekt údajů na 
písemný elektronický zdroj 
informací či mu jej předat v 

tištěné fyzické formě, pokud to 
subjekt bude považovat za 

dostatečné

Nutné pro splnění informační 
povinnosti dle čl. 12, odst. 1 GDPR

Odpovědný zaměstnanec
Zpracování osobních 

údajů vyplývající z 
plnění právní povinnosti 

správce
c)

Seznámení subjektu údajů s 
informacemi o zpracování 

osobních údajů

Lze odkázat subjekt údajů na 
písemný elektronický zdroj 
informací či mu jej předat v 

tištěné fyzické formě, pokud to 
subjekt bude považovat za 

dostatečné

Nutné pro splnění informační 
povinnosti dle čl. 12, odst. 1 GDPR

Zpracování osobních 
údajů nezbytné pro 

splnění úkolu 
prováděného ve 

veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 

moci, kterým je pověřen 
správce

e)
Seznámení subjektu údajů s 
informacemi o zpracování 

osobních údajů

Lze odkázat subjekt údajů na 
písemný elektronický zdroj 
informací či mu jej předat v 

tištěné fyzické formě, pokud to 
subjekt bude považovat za 

dostatečné

Nutné pro splnění informační 
povinnosti dle čl. 12, odst. 1 GDPR

Zpracování osobních 
údajů vyplývající z 

oprávněných zájmů 
správce

f)
Seznámení subjektu údajů s 
informacemi o zpracování 

osobních údajů

Lze odkázat subjekt údajů na 
písemný elektronický zdroj 
informací či mu jej předat v 

tištěné fyzické formě, pokud to 
subjekt bude považovat za 

dostatečné

Odpovědný zaměstnanec

Identifikace subjektu údajů

Konkrétní způsob identifikace 
závisí na daných okolnostech.
V případě klienta doporučuje 

identifikovat vždy (předložením 
osobního dokladu). V případě 

zaměstnanců nebude s největší 
pravděpodobností výše popsaný 

způsob identifikace nutný.

Identifikace subjektu údajů

Konkrétní způsob identifikace 
závisí na daných okolnostech.
V případě klienta doporučuje 

identifikovat vždy (předložením 
osobního dokladu). V případě 

zaměstnanců nebude s největší 
pravděpodobností výše popsaný 

způsob identifikace nutný.

Konkrétní způsob identifikace 
závisí na daných okolnostech.
V případě klienta doporučuje 

identifikovat vždy (předložením 
osobního dokladu). V případě 

zaměstnanců nebude s největší 
pravděpodobností výše popsaný 

způsob identifikace nutný.

Odpovědný zaměstnanec

Identifikace subjektu údajů

Konkrétní způsob identifikace 
závisí na daných okolnostech.
V případě klienta doporučuje 

identifikovat vždy (předložením 
osobního dokladu). V případě 

zaměstnanců nebude s největší 
pravděpodobností výše popsaný 

způsob identifikace nutný.

Odpovědný zaměstnanec Odpovědný zaměstnanec

Získání písemného souhlasu 
subjektu údajů se zpracováním 

jeho osobních údajů
Přijetí předmětných osobních u

údajů subjektu údajů

Odpovědný zaměstnanec

Přijetí předmětných osobních 
údajů subjektu údajů

V

Uplynutí doby nezbytně 
nutné pro zpracováním 

osobních údajů a archivaci
>

Odpovědný zaměstnanec

Přijetí předmětných osobních 
údajů subjektu údajů

Uplynutí doby nezbytně 
nutné pro zpracováním 

osobních údajů a archivaci

Přijetí předmětných osobních 
údajů subjektu údajů

Uplynutí doby nezbytně 
nutné pro zpracováním 

osobních údajů a archivaci

Odpovědný zaměstnanec

Přijetí předmětných osobních 
údajů subjektu údajů

Konkrétní způsob identifikace 
závisí na daných okolnostech.
V případě klienta doporučuje 

identifikovat vždy (předložením 
osobního dokladu). V případě 

zaměstnanců nebude s největší 
pravděpodobností výše popsaný 

způsob identifikace nutný.

Uplynutí doby nezbytně 
nutné pro zpracováním 

osobních údajů a archivaci

Odpovědný zaměstnanec

Odpovědný zaměstnanec

Odpovědný zaměstnanec

A
Ukončení zpracování osobních Konecúdajů

Odpovědný zaměstnanec

Konec



Zpracování osobních údajů dle čl. 6 
písm. d) GDPR

Mimořádná/krizová situace 
vyžadující zpracování osobních 

údajů za účelem předejití 
vzniku ohrožení a újmy na 
životě subjektu údajů nebo 

jiné fyzické osoby

Vznik potřeby zpracovat 
osobní údaje pro ochranu 
životně důležitého zájmu

Podmínka: Subjekt údajů 
není fyzicky nebo právně 
způsobilý udělit souhlas.

Úředník/ Zaměstnanec MČ P Í

Zpracování potřebných osobních 
údajů daného subjektu údajů

Skončení doby nezbytně 
nutné pro zpracování 

osobních údajů

Úředník / Zaměstnanec MČ PÍ

Smazání / skartace / navrácení 
všech získaných osobních údajů


