Činnost zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Poskytování informací podle zákona č. Čl. 6 odst. 1 písm. c)
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. § 14 odst. 2
106/1999 Sb.
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti
Wifikonektivita
Smluvní vztah
Čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR - zpracování
nezbytné pro účely
splnění smlouvy
Výkon spisové služby v eSSL
Zákon č. 499/2004 Sb., (§ 3 odst. 1, § 63 – 70) Vyhláška 259/2012 Sb.
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti

Doba uložení osobních údajů podle spisového a
skartačního řádu NA vydaného jako Pokyn ředitelky
archivu č. 8/2010:
Údaje jsou poskytovány mimo archiv Stížnosti, žádosti a podněty občanů V 10.
jen při odvolání odvolacím orgánům
(Ministerstvo vnitra, případně soudy)
Příjemce

Data o připojených zařízeních
nejsou poskytována třetím osobám
ani zpracovávána Národním
archivem.
Údaje nejsou poskytovány mimo
archiv.

Údaje jsou smazány okamžitě po uplynutí doby
životnosti přidělení IPadresy (TTL) (Lease Time 30
minut).
Registraturní pomůcky (podací protokoly) – centrální
(po uzavření) A 1Registraturní pomůcky (podací
protokoly) - jednotlivých oddělení (po uzavření) S 5;
Pomocné knihy (doručovací knihy, zápisníky) (po
uzavření) S 5; Evidenční pomůcky specializovaných
spisoven (po uzavření) A 5; Evidenční pomůcky ostatní
(po uzavření) S 5;
protokoly o výběru archiválií - A10

Výběr archiválií

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
Zákon č. 499/2004 Sb.(§ 7; § 8; § 9 odst. 1; § 10 odst. 1,2,3; § 11odst. 1,2,3,4; §
GDPR - zpracování
12 odst. 1,2, 3; § 15odst. 4; § 46 odst.1 písm. b) c) d) e) f) , odst. 2 písm. b); vyhlášky
nezbytné pro plnění právní č. 645/2004 Sb. a vyhlášky č. 259/2012 Sb.
povinnosti

Vlastní spisy o výběru a přejímce
nejsou předávány třetím osobám,
mohou být předkládána při odvolání
a kontrolní činnosti nadřízenému
orgánu, kterým je Ministerstvo vnitra.

Věda a výzkum/projekty

Čl. 6 odst. 1 písm. a) b) c) Zákon č. 499/2004 Sb. (§ 46 odst. 2 písm. g) h); Zákon 130/2002 Sb. o podpoře
GDPR - zpracování
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací § 32 odst. 5
nezbytné pro plnění právní
povinnosti, pro splnění
smlouvy, případně je
udělen souhlas:

Smluvní vztahy

Čl. 6 odst. 1 písm. b a c)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
GDPR - zpracování
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
nezbytné pro plnění právní vztazích
povinnosti a naplnění
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
smlouvy; Ochrana majetku, autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
závazky vyplývající ze
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
smluvního vztahu
Zákon č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Poskytovatel grantu (GAČR, TAČR, Dotace na vědu a výzkum – domácí poskytovatelé (po
MV a další subjekty)
skončení projektu) A 1; Spoluúčast na mezinárodních
projektech, grantech – podklady, zprávy, zápisy
z jednání A 5; Hlášení výsledku vědy a výzkumu A 1;
Národní digitální archiv (výzkum) A 5;
Vědeckovýzkumné úkoly a projekty nepodpořené dotací
V5
Údaji disponují smluvní strany.
Smlouvy, dohody – o vědecké a odborné spolupráci A
Smlouvy mohou být předkládány
5; Smlouvy, dohody – o zápůjčce a výpůjčce archiválií
kontrolním orgánům při kontrolní
včetně pojištovacích smluv V 3; louvy, dohody – o
činnosti (NKÚ, Ministerstvo vnitra), výměně publikací V 3; Smlouvy, dohody – o vydání díla
případně soudům.
A 5; Smlouvy, dohody – autorské A 5; Smlouvy, dohody
Všechny soukromoprávní smlouvy, – darovací (darování archiválií) A 5; Smlouvy, dohody –
jakož i smlouvy o poskytnutí dotace depozitní (úschova archiválií) A 5; Smlouvy, dohody – o
nebo návratné finanční výpomoci,
dílo V 5; Smlouvy, dohody – rámcové o poskytování
jejichž stranou je Česká republika, služeb V 5; Smlouvy, dohody – o technické podpoře V
se povinně uveřejňují v registru
5; Smlouvy, dohody – kupní (netýká se archiválií) V 5;
smluv, jestliže výše hodnoty jejich
Smlouvy, dohody – zřízení bankovních úctu A 5;
předmětu je vyšší než 50 000 Kč
Smlouvy, dohody – komisionářské V 5; Smlouvy,
bez daně z přidané hodnoty.
dohody – nájemní S 5; Smlouvy, dohody – licenční a
Smlouvy se v registru zveřejňují
podlicenční na uživání software S5; Smlouvy, dohody –
anonymizované.
o poskytnutí dotace na vědu a výzkum (dle
poskytovatelů chronologicky) V 1; Smlouvy, dohody –
darovací (netýká se archiválií) V 5; Smlouvy, dohody –
smlouvy/zápisy o převodu movitého majetku V 5;
Smlouvy, dohody – smlouvy/zápisy o převodu
nemovitého majetku A 5; Smlouvy, dohody – o zajištění
provozu V 5; Smlouvy, dohody – o závodním stravování
S 5; Smlouvy, dohody – mandátní S 5; Smlouvy,
dohody – innominátní S 5

Personální agenda

Nahlížení do archiválií

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti; vedení
informací o zaměstnancích
k plnění povinností
zaměstnavatele dle
zákoníku práce a
služebního zákona

Zákon 234/2014 Sb.
§ 153, § 154, § 89, § 94-96
Zákon 262/2006 Sb.
§ 312 – 315
Zákon 435/2004 Sb.
Zákon 500/2004 Sb.
Zákon 251/2005 Sb.
Zákon 89/2012 Sb.
Zákon 309/2006 Sb. (BOZP)
Zákon 373/2011 Sb.
Vyhláška 79/2013 Sb.
Nařízení vlády 590/2006 Sb.
Nařízení vlády 304/2014 Sb.
Nařízení vlády 341/2017 Sb.
Zákon 121/2000 Sb. (autorské smlouvy)
zákony 586/1992 Sb., 198/2009, 567/2006, 595/2006, 222/2010, vyhl.. 180/2015
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
Zákon č. 499/2004 SB.
GDPR - zpracování
§ 34 odst. 1, 3, 4, 5, 6; § 35; § 37 odst. 2 - 13; § 38 odst. 1) písm. c) d) e), odst. 2,
nezbytné pro plnění právní odst. 5, § 38a
povinnosti; nahlížení do
archiválií badatelem dle
Vyhláška č. 645/2004 Sb. Příloha č. 3
zákona č. 499/2004 Sb.

EKIS (spravuje MV ČR) –
zaměstnanci podle zákoníku práce a
služebního zákona
ISOSS (spravuje MV ČR) –
zaměstnanci podle služebního
zákona

Osobní spisy zamestnanců V 50
Konkurzy, výběrová řízení (kromě vedoucích
funkcí), inzeráty S 1
Nepřijatí uchazeči o zaměstnání S 3
Evidence služebních průkazu - kniha s.čísly průkazu po
skončení platnosti, vzory služebních průkazu S 10
Zápisy o ztrátě služebního průkazu S 5
Informace personálního referenta S 5

Evidence badatelů a badatelských návštěv (včetně
Údaje související se získáním
knih badatelů) A 5, Badatelské listy - tuzemské včetně
souhlasu k nahlížení do archiválií – příloh A 5, Badatelské listy - zahraniční včetně příloh A
osobní údaje žadatele o nahlížení v 5, Korespondence se zahraničními badateli a
rozsahu jméno/jména, příjmení,
institucemi, včetně povolování studia V 5,
datum a místo narození, státní
Korespondence s.badateli a institucemi v CR včetně
občanství, adresa místa pobytu
povolování studia V 5, Evidence předložených a
fyzické osoby na území ČR, bydliště reponovaných archiválií S 10;
v cizině, adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti, se poskytují
subjektu údajů do jehož osobních
údajů má být nahlíženo (dle ust. §
37 odst. 2 a 3 zákona č. 499/2004
Sb.)
zaměstnanci organizačních složek
státu, ozbrojených sil,
bezpečnostních sborů,
zpravodajských služeb České
republiky, územních samosprávných
celků, jakož i osoby, které jsou podle
zvláštních právních předpisů
oprávněny nahlížet do dokumentů,
jsou oprávněny nahlížet v archivech
do archiválií, jejichž původcem je
stát nebo územní samosprávný
celek dle ustanovení § 38 odst. 5
zákona č. 499/2004 Sb.

Mzdová agenda

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
GDPR - zpracování
Zákon 234/2014 Sb., o státní službě
nezbytné pro plnění právní Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
povinnosti; Mzdové
Zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
účetnictví – splnění
Zákon 586/1992 Sb. (daň z příjmů)
povinností v oblasti odvodů Zákon 155/1995 Sb. (důchodové pojištění)
na důchodové, sociální,
Zákon 187/2006 Sb. (nemocenské pojištění)
zdravotní pojištění
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
zaměstnanců
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění
Zákon 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti)
Nařízení vlády 595/2006 Sb. o nezabavitelných částkách
Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
Nařízení vlády 590/2006, okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci
Prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonům.

Česká správa sociálního
zabezpečení
Finanční úřad
Ministerstvo vnitra
Zdravotní pojišťovny

Sumární mesíční přehledy docházky S 10
Individuální měsíční přehledy docházky S 1
Dovolenky, čerpání, plány S 2
Pracovní neschopnost S 10
Ošetřování člena rodiny S 10
Mateřská dovolená S 10
Evidence fondu pracovní doby S 5
Evidenční listy zaměstnanců (evidence nemocí,
dovolených) S 5
Přehledy o stavu pracovníku a čerpání mzdových
prostředků S 5
Výkazy počtu pracovníků a čerpání mezd (měsíční) S 5
Pomocné doklady ke sledování čerpání mezd S 5
Podklady pro výpočet pohyblivé složky mezd (odměny)
S3
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr S 5
Autorské honoráře S 5
Mzdové listy V 50
Výplatní listiny S 10
Prohlášení k.dani ze mzdy ze závislé činnosti
zaměstnanců S 5
Prohlášení poplatníka o dani z.příjmu a související
doklady S 10
Doklady o provádění srážek ze mzdy S 5
Doklady o půjčkách a spoření po skoncení platnosti S
5
Příspěvek na důchodové připojištění po skoncení
platnosti S 60
Evidenční listy důchodového zabezpečení
(po roce, kterého se týkají) S 80
Statistiky EKIS S 5

Kontrolní činnost

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti; Kontrola na
úseku archivnictví a
spisové služby dle zákona
č. 499/2004 Sb. a vyhlášky
č. 259/2012 Sb. a vyhlášky
645/2004 Sb.
Čl. 6 odst. 1 písm. a) b) c)
GDPR - zpracování na
základě souhlasu,
nezbytné pro splnění
smlouvy, nezbytné pro
plnění právní povinnosti

Údaje nejsou poskytovány mimo
archiv s výjimkou postupu ve
správním řízení odvolacím
orgánům včetně orgánů soudních

Kontrolní činnost a odborný dohled u jiných archivů –
všeobecně A 5; Kontrolní činnost a odborný dohled u
jiných archivů ; A 5 Státní kontrola původců (protokoly,
korespondence aj.) A 10

Údaje čtenářů nejsou poskytovány
mimo Národní archiv.
Z pozice administrátora RIV NA
předává údaje o autorech
vědeckých výsledků poskytovatelům
dotace.
Do souboru Národních autorit jsou
poskytovány údaje na základě
souhlasu subjektu údajů.

Po ukončení souhlasu s vedením osobních údajů
čtenářem a po zhodnocení, zda nemá čtenář vůči
knihovně nesplněné závazky (spouštěcí událost), jsou
všechny dokumenty s osobními údaji navrženy po
uplynutí skartační lhůty do skartačního řízení, zároveň
je ukončena registrace čtenáře v elektronickém
systému (údaje jsou vymazány).
Evidence čtenářů – mimo průvodní korespondenci (po
skončení platnosti) S 2
Evidence vydaných čtenářských průkazů
(autorizovaný sešit), po uzavření S 10
Výpůjční agenda knihovny – mimo průvodní
korespondenci (po skončení platnosti) S 2; Povolování
studia specifických dokumentů z.fondu knihovny V 2;
Vymáhání škod vzniklých ztrátami a poškozením
půjčených knihovních dokumentů – protokoly S 5
Autoři, smluvní partner a zaměstnanec knihovny – data
se uchovávají trvale.

Knihovna

Zákon č. 499/2004 Sb.
§ 46 odst. 1 písm. a); § 71 odst. 1 písm. b); § 72
645/2004 Sb. a vyhláška 259/2012 Sb.
Zákon 255/2012 Sb.
§ 8 písm.a) d); § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
§ 46 odst. 2 písm. i)
Zákon 257/2001 Sb., knihovní zákon
§ 18
vyhláška 88/2002 Sb., prováděcí vyhláška ke knihovnímu zákonu
§7
Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník (smlouva o výpůjčce)

vyhláška

Evidende původců

Evidence archiválií

Ekonomicko-proovozní agendy

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti; evidence
původců vedená archivem
dle zákona č. 499/2004
Sb. a vyhlášky č. 645/2004
Sb.
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti; evidence
původců vedená archivem
dle zákona č. 499/2004
Sb. a vyhlášky č. 645/2004
Sb.
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti;Ekonomickopro
vozní agendy – splnění
povinností dle zákona
563/1991 Sb. a dalších

Zákon č. 499/2004
§ 16, § 17, § 44 odst. 1 písm. k)
vyhláška 645/2004 Sb.
§ 12b

Ministerstvo vnitra (dle § 16 odst. 6 Spisy o archivním souboru a dokumentace o původci zákona č. 499/2004 Sb.) (PeVA)
A10; Evidence AKP a NKP A 5; Kontroly fyzického
držitel-vlastník archiválie (archivních stavu AKP a NKP uložených v NA; knihy kontrol,
souborů)
včetně opatření a jejich plnění A 5, kontroly fyzického
stavu AKP a NKP uložených mimo archivy a kulturně
vědecké instituce A 5; Kniha přírůstku a úbytku (po
uzavření) A 3, Spis o vnější změně A 10 po provedení
skartačního řízení
Zákon č. 499/2004
Ministerstvo vnitra (dle § 16 odst. 6 Spisy o archivním souboru a dokumentace o původci § 15 odst. 1; § 16 odst. 3,4,5; § 18a odst. 1); § 27 odst. 1,2; § 30 odst. 3,4; § 46 odst. zákona č. 499/2004 Sb.)
A10; Evidence AKP a NKP A 5; Kontroly fyzického
1 písm. k, l;
Držitel - vlastník archiválií
stavu AKP a NKP uložených v NA; knihy kontrol,
vyhláška 645/2004 Sb.
(archivních souborů)
včetně opatření a jejich plnění A 5, kontroly fyzického
§ 4 odst. 1 písm. h); § 6 odst. 3 písm. r) u) y) z) aa) bb); § 7 odst. 2 písm. c) m)
stavu AKP a NKP uložených mimo archivy a kulturně
vědecké instituce A 5; Kniha přírůstku a úbytku (po
uzavření) A 3, Spis o vnější změně A 10
zákon č. 563/1991 Sb., § 31, odst. 2
zákon č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek)
zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Nařízení Ministerstva vnitra 45/2016 o zadávání veřejných zakázek
Pokyn MF ČR č. R1-2010, čl. 12 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců
programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování
programu nebo akce a k provozování informačního systému programového
financování
zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v tištěné podobě
vyhláška č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k účetnictví

Smluvní strany
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
financí, Nejvyšší kontrolní úřad

Účetní doklady – zúčtování příjmových a výdajových
dokladů S 5
Pokladní doklady (příjmové, výdajové, včetně vrácení
přeplatku za kopie)S 5
Vyúčtování pokladny – korunové S 5
Vyúčtování pokladny – valutové S 5
Peněžní deník, čerpání rozpočtových položek,
rekapitulaceS 5
Faktury (došlé a odeslané) S 5
Bankovní výpisy S 5
Sběrné účtovací předpisy S 5
Zahraniční cesty – cestovní přehled, cestovní příkaz,
vyúčtování S 3
Tuzemské cesty – cestovní přehled, cestovní příkaz,
vyúčtování S 3
Účetní doklady o nákupu archiválií V 5
Doklady o nabytí movitého majetku (objednávky, dodací
listy) V 5
Centrální nákupy – příprava a realizace S 5
Ostatní nákupy – příprava a realizace S 5
Zápisy z jednání s dodavateli, poptávková řízení V 5
Zápisy o převzetí zařízení V 10
Doklady ke skladovému hospodářství S 5

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Čl. 6 odst. 1 písm. c)
a PO
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnostBezpečnost a
ochrana zdraví při práci –
splnění povinností dle
zákona 320/2001 Sb. a
dalších
Interní audit
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti:

Zákon č. 309/2006 Sb. (§ 7)
Zákon 262/2006 Sb. §§ 101 - 108
Zákon 234/2014 Sb. (§ 124)
Zákon č. 133 /1985 Sb.

Státní úřad inspekce práce/oblastní
inspektoráty práce,
Krajské hygienické stanice
Generální ředitelství hasičského
záchranného sboru /Hasičské
záchranné sbory krajů

Zprávy o školení S 5
Zprávy, protokoly a šetření pracovních úrazů a jejich
příčin A 5
Zprávy o školení PO S 5

Údaje nejsou poskytovány s
výjimkou kontrolních orgánů (MV
ˇˇCR)mimo archiv

Zprávy z.interních auditů, vysvětlivky a stanoviska,
nápravná opatření V 10
Plány a vyhodnocení interních auditu V 10

Agenda prošetřovatele podle zákona o Čl. 6 odst. 1 písm. c)
státní službě
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti - prošetřovatel
podle služebního zákona
Správní řízení
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti

Nařízení vlády 145/2015 Sb.

Orgány činné v trestním řízení nebo Stížnosti zamestnancu podané prošetřovateli V 3
nadřízené orgány správní

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Účastník řízení nebo jeho zástupce Správní řízení, opravné prostředky A 5
Osoba, která prokázala právní
zájem nahlížet do spisu
Ministerstvo vnitra jako nadřízený
správní orgán
Soudy při soudním přezkumu

zákon č. 320/2001 Sb.,
vyhláška č. 416/2004 Sb.

Vlastníci archiválií

eLearningový vzdělávací systém
Moodle
Archivní portál

Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti - prošetřovatel
podle služebního zákona

Zákon č. 499/2004
§ 24 odst, 1, 2, 4, § 25 odst. 2, § 31 odst. 1,3, § 32 odst. 1,2,3,4
Vyhláška 645/2004 Sb.
§ 12 b)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ) § 46 odst. 3 písm. c)
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ) § 46 odst. 3 písm. b), § 18b
Čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR - zpracování
nezbytné pro plnění právní
povinnosti

Ministerstvo vnitra

knihy kontrol, včetně opatření a jejich plnění A
5,kontroly fyzického stavu AKP a NKP uložených mimo
archivy a kulturně vědecké instituce A 5

Nejsou poskytovány třetím stranám, Údaje vedeny po dobu účasti účastníka na vzdělávání.
pouze subjektu údajů.
Nejsou poskytovány třetím stranám, Údaje jsou vedeny trvale. Srv. čl. 17 odst. 3 písm. d)
pouze subjektu údajů a příslušnému GDPR
veřejnému archivu.

