
Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce:  Mikulovská  rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, tel. 519 324 922, mail: 
kultura@mikulov.cz, IČO: 276 89 310 

1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU 

2 

právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1: 

písm. c) GDPR 

písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se 
na správce vztahuje. 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní 
stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých 
před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování  

Plnění právní povinnosti dle: 

 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky. 

Plnění předmětu smlouvy o ubytování. 

4 kategorie subjektů údajů Ubytované fyzické osoby.  

5 kategorie osobních údajů 

 viz § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
(doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa 
místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště 
v zahraničí a číslo OP nebo CD ubytované fyzické 
osoby), nebo 

 viz § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky (jméno a příjmení, den, 
měsíc a rok narození, státní občanství, číslo CD, 
počátek a konec ubytování ubytovaného cizince), 

 viz § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu 
a datum narození, zahájení a ukončení pobytu). 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou 
orgánů či institucí, kterým takové právo plyne ze zvláštního 
zákona (např. příslušná obec nebo cizinecká policie). 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

 

mailto:kultura@mikulov.cz


Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce:  Mikulovská  rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, tel. 519 324 922, mail: 
kultura@mikulov.cz, IČO: 276 89 310 
 

1 účel zpracování VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE 

2 

právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní 
stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých 
před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se 
na správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  
Plnění právní povinnosti dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a změně některých zákonů. 

4 kategorie subjektů údajů Uchazeči o zaměstnání. 

5 kategorie osobních údajů 

 identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, 
datum narození, adresa trvalého bydliště, 

 další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní 
pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, 
odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění 
atd.),   

 kontaktní údaje – telefon, e-mail 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

 

 

mailto:kultura@mikulov.cz


Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce:  Mikulovská  rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, tel. 519 324 922, mail: 
kultura@mikulov.cz, IČO: 276 89 310 

1 účel zpracování PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÁ AGENDA 

2 

právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní 
stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých 
před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

Plnění povinnosti zaměstnavatele dle: 

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

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

 dalších zvláštních zákonů. 

4 kategorie subjektů údajů Zaměstnanci. 

5 kategorie osobních údajů 

Údaje nezbytné pro zajištění plnění povinností zaměstnavatele 
či pro zajištění zákonných nároků zaměstnanců, zejména: 

 jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum 
a místo narození, rodné číslo, adresa místa trvalého 
pobytu, státní občanství, vzdělání, předchozí praxe, 
druh pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní 
znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, 

 příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa 
zaměstnavatele (pokud zaměstnanec uplatňuje daňové 
zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a), 

 jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (pokud 
zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě), 

 číslo bankovního účtu (po dohodě se zaměstnancem) 

 další nezbytné údaje pro konkrétní pracovní místo.    

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje zaměstnanců zpracovávané pro plnění povinností 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů jsou předávány 
orgánům finanční a sociální správy či jiným příslušným úřadům 
v případech, kdy tak ukládá zákon. 

7 
identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které jsou 

případně předány osobní údaje  
- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

 

mailto:kultura@mikulov.cz


Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce:  Mikulovská  rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, tel. 519 324 922, mail: 
kultura@mikulov.cz, IČO: 276 89 310 

1 účel zpracování  EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

2 

právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1: 

písm. a) GDPR 

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 

3 právní titul pro zpracování  Souhlas subjektu údajů. 

4 kategorie subjektů údajů Uchazeči o zaměstnání 

5 kategorie osobních údajů 

Vyhlášená výběrová řízení / konkurzy: 

 jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého 
bydliště, profesní životopis, 

 údaje nezbytné k prokázání zákonných požadavků 
na pedagogické pracovníky, 

 další údaje nezbytné k prokázání splnění požadavků dle 
konkrétního pracovního místa, 

 kontaktní údaje – telefon, e-mail 

Žádosti zaslané uchazeči: 

 dle uvážení uchazečů  

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným příjemcům 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle 
čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

max. 1 rok po zařazení do evidence  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 
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Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce:  Mikulovská  rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, tel. 519 324 922, mail: 
kultura@mikulov.cz, IČO: 276 89 310 

1 účel zpracování VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE 

2 
právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se 
na správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  
Plnění právní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví. 

4 kategorie subjektů údajů Fyzické osoby dotčené příslušnou finanční operací. 

5 kategorie osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: 

 jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého 
bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon), 

Fyzické osoby podnikající: 

 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, 

Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: 

 jméno, příjmení, 

Údaje společné pro všechny kategorie osob: 

 kontaktní údaje – telefon, e-mail, 

 bankovní spojení, číslo účtu. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osoby, úřadu či instituce v případech, kdy tak ukládá zákon.  

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

 

mailto:kultura@mikulov.cz


Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce:  Mikulovská  rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, tel. 519 324 922, mail: 
kultura@mikulov.cz, IČO: 276 89 310 

1 účel zpracování SMLOUVY A OBJEDNÁVKY SLUŽEB 

2 

právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní 
stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých 
před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se 
na správce vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování 
Plnění smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  

4 kategorie subjektů údajů Fyzické osoby dotčené příslušnou smlouvou či objednávkou: 

5 kategorie osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: 

 jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého 
bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon), 

Fyzické osoby podnikající: 

 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, 

Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: 

 jméno, příjmení, 

Další údaje dle typu smlouvy či objednávky (např.): 

 kontaktní údaje – telefon, e-mail, 

 bankovní spojení, číslo účtu. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným 
osobám. 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 
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Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce:  Mikulovská  rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, tel. 519 324 922, mail: 
kultura@mikulov.cz, IČO: 276 89 310 

1 účel zpracování 
REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK DO MĚSTSKÉHO 
KINA A NA DALŠÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

2 

právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1: 

písm. a) GDPR 

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 

3 právní titul pro zpracování Souhlas subjektu ke zpracování osobních údajů. 

4 kategorie subjektů údajů 
Fyzické a právnické osoby dotčeny rezervací či zakoupením 
vstupenky 

5 kategorie osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: 

 jméno, příjmení, kontaktní údaje – telefon a e-mail 

Fyzické osoby podnikající: 

 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, kontaktní údaje 
kontaktní údaje – telefon a e-mail 

Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: 

 jméno, příjmení, 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným 
osobám. 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle 
čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 
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Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce:  Mikulovská  rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, tel. 519 324 922, mail: 
kultura@mikulov.cz, IČO: 276 89 310 

1 účel zpracování Registrace ke stánkovému prodeji 

2 

právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1: 

písm. a) GDPR 

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 

3 právní titul pro zpracování Souhlas subjektu ke zpracování osobních údajů. 

4 kategorie subjektů údajů 
Fyzické a právnické osoby dotčeny rezervací či zakoupením 
vstupenky 

5 kategorie osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: 

 jméno, příjmení, kontaktní údaje – telefon a e-mail 

Fyzické osoby podnikající: 

 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, kontaktní údaje 
kontaktní údaje – telefon a e-mail 

Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: 

 jméno, příjmení, 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným 
osobám. 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle 
čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 
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