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ZÁZNAM O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ  
vedený dle čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 

 Správce: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.,  

                                E. Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou,     

                                IČO: 43256503 

  telefon: 774 722 939, e-mail: centrum@centrumjablonec.cz     

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Zbyněk Vavřina 

                    telefon: +420 602 423 675, e-mail: vavrina.gdpr@gmail.com 

DOTAČNÍ PROJEKTY 

KOMPLEXNÍ EVIDENCE DOTAČNÍCH PROJEKTŮ 

I. Právní základ podle nařízení  čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která 
se na správce vztahuje 

II. Právní titul pro zpracování  - zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví  

- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1303/2013  
- pravidla poskytovatele dotace 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

III. Kategorie subjektu údajů - fyzické osoby – dodavatelé, odběratelé 

- právnické osoby – dodavatelé, odběratelé, poskytovatel dotace 

IV. Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, DIČ, adresa trvalého pobytu či sídla právnické osoby, 
bankovní účet, datum a místo narození, adresa pro doručování písemností, 
kontaktní telefon a e-mail. Případně další osobní údaje nezbytně nutné pro 
plnění podmínek konkrétního poskytovatele dotace. 

V. Kategorie příjemců - zřizovatel – statutární město Jablonec nad Nisou 

- ministerstvo pro místní rozvoj ČR   

- poskytovatelé dotací v ČR 

- poskytovatelé dotací projektů EU  

- soudy, policie ČR, exekutoři 

VI. Předání do třetí země  Ne 

VII. Vhodné záruky ---  

VIII. Plánované lhůty pro výmaz 
osobních údajů 

- dle směrnice Spisový a skartační řád 

- dle podmínek poskytovatele dotace 

IX. Obecný popis technických a 
organizačních 
bezpečnostních opatření 

- listinná podoba ukládáním dokumentace v uzamykatelných prostorech 
zamezujících neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 

- elektronická forma řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění 

Odpovědná osoba: Ing. Helena Kůsová – zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku 
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