
 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

1 EEN AKCE - SEZNAMY ÚČASTNÍKŮ AKCÍ (PRO 

REPORTOVÁNÍ A JAKO ZDROJ DTB KLIENTŮ)  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování 
EEN Akce - seznamy účastníků akcí (pro reportování a jako 
zdroj databáze klientů) 

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

čl. 6 odst. 1 písm. e) 

 

3 právní titul pro zpracování 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, 

kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a 

malých a středních podniků (COSME) 

4 kategorie subjektů údajů Klienti 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, e-mail, telefon, adresa 

6 

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

- 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 - Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

2 EEN DATABÁZE DOTAZŮ KLIENTŮ, PARTNERŮ, 

STAKEHOLDERŮ (PRO REPORTOVÁNÍ A JAKO 

ZDROJ DTB KLIENTŮ)  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování 
EEN Databáze dotazů klientů, partnerů, stakeholderů (pro 
reportování a jako zdroj databáze klientů 

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

čl. 6 odst. 1 písm. e) 

3 právní titul pro zpracování 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, 
kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a 
malých a středních podniků (COSME) 

4 kategorie subjektů údajů Klienti, členové sítě EEN 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul 

6 

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

- 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

3 EEN DATABÁZE KLIENTŮ  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování EEN Databáze klientů 

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

čl. 6 odst. 1 písm. e) 

3 právní titul pro zpracování 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, 
kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a 
malých a středních podniků (COSME) 

4 kategorie subjektů údajů Klienti 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, e-mail, telefon, adresa 

6 

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

Evropská komise 

Klienti 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

4 EEN EUWATCH, TENDRY EEN - ZASÍLÁNÍ 

INFORMACÍ KLIENTŮM O VYBRANÝCH 

NADLIMITNÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH EEN  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování 
EEN EUwatch, tendry EEN - zasílání informací klientům o 
vybraných nadlimitních veřejných zakázkách EEN 

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

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

(přímý marketing) 

3 právní titul pro zpracování  -  

4 kategorie subjektů údajů Klienti 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, lokalita, e-mail, telefon, adresa 

6 

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

Klienti 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

5 EEN PROFILY ČESKÝCH FIREM (ZÁJEMCI O 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI) 

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování 
EEN Profily českých firem (zájemci o zahraniční 
spolupráci) 

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

čl. 6 odst. 1 písm. e) 

3 právní titul pro zpracování 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, 
kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a 
malých a středních podniků (COSME) 

4 kategorie subjektů údajů Klienti 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, lokalita, e-mail, telefon, adresa 

6 

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

jen na vyžádání zahraničním zájemcům o spolupráci, s vědomím 
subjektu údajů 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

6 EEN FIREMNÍ REŠERŠE Z INTERNETU (Z VEŘEJNĚ 

DOSTUPNÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK ) 

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování 
EEN Firemní rešerše z internetu (z veřejně dostupných 
webových stránek 

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

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

(přímý marketing) 

3 právní titul pro zpracování -  

4 kategorie subjektů údajů Klienti (stávající, možní budoucí) 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, lokalita, e-mail, telefon, adresa 

6 

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

Zahraniční zájemci o spolupráci 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

7 EEN NÁSTROJE PRO MATCHMAKINGOVÉ AKCE  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování EEN Nástroje pro matchmakingové akce 

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

čl. 6 odst. 1 písm. e) 

3 právní titul pro zpracování 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, 
kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a 
malých a středních podniků (COSME) 

4 kategorie subjektů údajů Zaměstnanci,  klienti, členové sítě EEN 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, lokalita, e-mail, telefon, podobizna, adresa 

6 

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

Klienti,  

Partneři projektu zapojení do matchmakingové akce 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

8 EEN REŠERŠE Z DATABÁZE ALBERTINA  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování EEN Rešerše z databáze Albertina  

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

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

(přímý marketing) 

3 právní titul pro zpracování -  

4 kategorie subjektů údajů Klienti 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, lokalita, e-mail, telefon, adresa 

6 

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

- 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

9 POŘÁDÁNÍ ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ, KONFERENCÍ 

K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování 
Pořádání odborných seminářů, konferencí k jednotlivým 
programům 

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

čl. 6 odst. 1 písm. e) 

čl. 6 odst. 1 písm. b) 

3 právní titul pro zpracování Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

4 kategorie subjektů údajů Účastníci akce 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, e-mail, telefon, adresa 

6 

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

Řídící orgán IROP 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

10 POŘIZOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ REPORTÁŽNÍCH 

FOTOGRAFIÍ KLIENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ Z AKCÍ 

POŘÁDANÝCH CENTREM  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování 
Pořizování a zveřejňování reportážních fotografií klientů a 
zaměstnanců z akcí pořádaných Centrem 

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

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování -  

4 kategorie subjektů údajů 
Účastníci,  

Zaměstnanci 

5 kategorie osobních údajů Reportážní fotografie účastníků, zaměstnanců 

6 

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

Návštěvníci Centra a jeho webových stránek 

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 

V 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

11 VEDENÍ EVIDENCE STÍŽNOSTI IROP  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování Vedení evidence Stížnosti IROP 

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

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

3 právní titul pro zpracování Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

4 kategorie subjektů údajů Stěžovatel 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, e-mail, telefon 

6 

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

Řídící orgán IROP 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

12 VYDÁVÁNÍ E-NEWSLETTERU CENTRA 

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování Vydávání e-newsletteru Centra 

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

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

(přímý marketing) 

3 právní titul pro zpracování -  

4 kategorie subjektů údajů Odběratelé zpravodaje (klienti, zájemci o zasílání) 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail 

6 

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

-  

 

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 

V 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

13 VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE PODLE 

ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování 
Vyřizování žádostí o informace podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím 

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

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

3 právní titul pro zpracování Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

4 kategorie subjektů údajů Žadatel 

5 kategorie osobních údajů 

Žadatel: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého 

pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa 

bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa 

trvalého pobytu nebo bydliště, elektronická adresa, datová 

schránka 

6 

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

Žadatelé o informace a jejich zástupci, 

Správní orgány provádějící přezkum rozhodnutí, 

Správní soudy 

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 

V 5 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

14 EVIDENCE ZPĚTNÉ VAZBY "NAPIŠTE NÁM"  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování Evidence zpětné vazby "Napište nám" 

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

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování -  

4 kategorie subjektů údajů 

Klienti 

Žadatelé, 

Tazatelé,  

Stěžovatelé 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, e-mail, telefon 

6 

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

- 

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 

5 let 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

15 EVIDENCE NÁVŠTĚV PŘI VSTUPECH DO BUDOVY 

CENTRA 

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování Evidence návštěv při vstupech do budovy Centra 

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

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování -  

4 kategorie subjektů údajů 

Návštěvy,  

Účastníci jednání,  

Dodavatelé 

5 kategorie osobních údajů Adresní a identifikační údaje z OP (jméno, příjmení a č. OP) 

6 

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

- 

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 

S 10 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

16 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH 

POZIC NEBO SLUŽEBNÍHO MÍSTA  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování 
Výběrová řízení na obsazení pracovních pozic nebo 
služebního místa 

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

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

3 právní titul pro zpracování 
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce      

4 kategorie subjektů údajů Uchazeči 

5 kategorie osobních údajů 

Zaměstnanci (v režimu zákoníku práce): Jméno, příjmení, datum 

a místo narození, adresa místa trvalého bydliště 

(korespondenční adresa), státní občanství,   životopis, doklad o 

vzdělání, email, telefon,                                      

Zaměstanci (v režimu zákona o státní službě) navíc:                                                       

výpis z Rejstříku trestů, doložení státního občanství v listinné 

podobě a další údaje dle § 25 a 26 zákona o státní službě, 

6 

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

MV ČR (informační systém o státní službě ISoSS) 

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 

S 5 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 

 

 

  



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

17 KONZULTAČNÍ SERVIS IROP  

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

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 
3 - Strašnice, Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q                                                                                                                                                                                                                                                              

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice, Telefon: +420 543 214 714, e-
mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q    

1 účel zpracování Konzultační servis IROP 

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

čl. 6 odst. 1 písm. b) – registrovaní uživatelé 

čl. 6 odst. 1 písm. f) – další tazatelé (neregistrovaní) 

3 právní titul pro zpracování zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník      

4 kategorie subjektů údajů 
Registrovaní uživatelé 

Další tazatelé (neregistrovaní) 

5 kategorie osobních údajů 

Registrovaní uživatelé: jméno, příjmení, IČO, název organizace, 

telefonní číslo (je-li sděleno), e-mail, další údaje uvedené v 

dotazu (žádosti o konzultaci) 

Další tazatelé (neregistrovaní): jméno, příjmení, název 

organizace, e-mail, další údaje uvedené v dotazu (žádosti o 

konzultaci) 

6 

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

Řídící orgán IROP 

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 

31. 12. 2029 

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

Obecný popis technických a organizačních opatření správce je 

obsažen v řídících dokumentech CRR: OS  04 - Systém 

zpracování a ochrany osobních údajů, OS  08 -  Pravidla IT pro 



 
     Záznamy o činnostech zpracování 

 

 

uživatele, MP-OS 15 - Hlášení, šetření a řízení bezpečnostních 

skutečností a RD 04 - Spisový řád. Listiny s osobními údaji a 

nosiče osobních údajů jsou vždy uzamykány. K osobním údajům 

zpracovávané elektronicky je řízen přístup dle striktně 

definovaných pravidel. V případě odesílání datových souborů s 

osobními údaji, jejichž zneužití by znamenalo riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů, se používá šifrování. Ke 

zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné 

osoby dle svého funkčního zařazení. 

 

 


