
 
 

                            Harmonie, příspěvková organizace 
                      Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich 
uchování 

Účel zpracování Kategorie subjektů 
a kategorie osobních údajů 

Kategorie příjemců Doba 
uchování 

Mzdová evidence 
zaměstnanců 

Kategorie subjektů 1: 
zaměstnanci; druh 
zpracovávaných osobních údajů 
1: jméno, příjmení, titul, rodné 
číslo, bydliště, rodinní příslušníci, 
výše platových složek a další 
údaje související se zpracováním 
mezd 

kategorie subjektů 2: rodinní 
příslušníci - manžel/registrovaný 
partner, děti; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 2: jméno, příjmení, rodné 
číslo, bydliště 

Kontrolní orgány 5/10/45 let 
dle agendy 

Personální evidence 
zaměstnanců  

Kategorie subjektů: zaměstnanci;  
druh zpracovávaných osobních 
údajů: jméno, příjmení, titul, 
datum  
a místo narození, rodné číslo, 
bydliště, vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů, praxe, další 
údaje související se vznikem a 
trváním pracovního poměru 

Kontrolní orgány; 
vzdělávací instituce (v 
rozsahu požadovaném 
v přihláškách na 
vzdělávací akce) 

45 let  

Evidence a příprava 
podkladů pro výběrová 
řízení 

Kategorie subjektů: zájemci o 
zaměstnání; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů: jméno, příjmení, titul, 
datum  
a místo narození, bydliště, 
vzdělání, praxe, další údaje 
uvedené uchazeči 
v materiálech k výběrovému 
řízení 

Nejsou po dobu 
trvání 
výběrového 
řízení 

https://www.msk.cz/verejna_sprava/106.html#ou
https://www.msk.cz/verejna_sprava/106.html#ou


 
 

                            Harmonie, příspěvková organizace 
                      Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich 
uchování 

Zabezpečování 
pracovnělékařské péče a 
odborných školení 

Kategorie subjektů: zaměstnanci; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů: jméno, příjmení, titul, 
datum narození, bydliště, 
pracovní zařazení, důvod 
lékařské prohlídky, informace o 
zdravotní 
způsobilosti/nezpůsobilosti 
zaměstnance k práci 

Lékař poskytující 
pracovnělékařskou 
péči; fyzické a 
právnické osoby 
realizující odborná 
školení; kontrolní 
orgány 

45 let  

Zabezpečování 
povinností 
zaměstnavatele  
v souvislosti  
s pracovními úrazy  
a nemocemi  
z povolání 

Kategorie subjektů: zaměstnanci; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů: jméno, příjemní, titul, 
rodné číslo, bydliště, pracovní 
zařazení, výše a druh nákladů 
uplatňovaných k náhradě 

Lékař poskytující 
pracovnělékařskou 
péči; kontrolní orgány; 
pojišťovna 
zabezpečující zákonné 
pojištění povinnosti 
zaměstnavatele za 
škodu způsobenou 
pracovním úrazem 

 10 let  

Exekuce pohledávek a 
insolvence 

Kategorie subjektů: povinní; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů: jméno, příjmení, titul, 
bydliště, datum narození,  

Nejsou 5 let 

Zpracování dokumentace 
k projektům 
podpořeným z ESF 

1. Kategorie subjektů: zaměstnanci 
a další osoby zapojené do 
realizace projektu; druh 
zpracovávaných osobních údajů: 
titul, jméno, příjmení, adresa, 
datum  
a místo narození, rodné číslo, IČ, 
DIČ, číslo účtu, výše mzdy/platu 

 

MPSV, kontrolní 
orgány 

10 let 

Přijímání nabídek a 
uzavírání smluv v rámci 
zadávání veřejných 
zakázek 

Kategorie subjektů: uchazeči o 
veřejné zakázky; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů: jméno, příjmení, firma, 
sídlo/bydliště, IČ, DIČ, bankovní 
spojení 

Uchazeči o VZ; 
kontrolní orgány 

10 let  

https://www.msk.cz/verejna_sprava/106.html#ou
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                            Harmonie, příspěvková organizace 
                      Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich 
uchování 

Uzavírání obchodních 
smluv  

Kategorie subjektů 1: 
zaměstnanci; druh 
zpracovávaných osobních údajů 
1: jméno, příjmení, titul, rodné 
číslo, bydliště (smlouvy T-mobile, 
Česká poj.) 

kategorie subjektů 2: obchodní 
partneři; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 2: jméno, příjmení, rodné 
číslo, IČ, DIČ, kontakt, bydliště 

Nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolní orgány 

po dobu 
trvání 
pracovního 
poměru 
 
 
 
 
10 let 

Provedení dokladových 
inventur v oblasti 
pohledávek/závazků, 
podmíněných 
pohledávek/závazků, 
účtů pořízení dl. 
majetku, časového 
rozlišení a ostatních 
podrozvahových účtů 

Kategorie subjektů: zaměstnanci 
a uživatelé; druh zpracovávaných 
osobních údajů: jméno, příjmení, 
titul, datum narození, rodné 
číslo, adresa trvalého pobytu, 
číslo účtu 

Kontrolní orgány max. 10 let 

Vedení účetnictví dle 
zákona č. 563/1991 Sb. 

Kategorie subjektů: zaměstnanci 
a uživatelé; druh zpracovávaných 
osobních údajů: jméno, příjmení, 
titul, datum narození, rodné 
číslo, adresa trvalého pobytu, 
číslo účtu 

Kontrolní orgány max. 10 let 

Evidence úhrad  
za poskytované služby 

Kategorie subjektů 1: uživatelé; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 1: jméno, příjmení, rodné 
číslo, bydliště, rodinní příslušníci, 
výše důchodu (při snížené 
úhradě), výše příspěvku na péči 

kategorie subjektů 2: opatrovník; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 2: jméno, příjmení, 
bydliště, kontakt 

Kontrolní orgány 10 let 

https://www.msk.cz/verejna_sprava/106.html#ou
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                            Harmonie, příspěvková organizace 
                      Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich 
uchování 

Uzavírání smluv o 
poskytování sociální 
služby a následnému 
plnění povinností dle 
zákona č. 108/2006 Sb. 

Kategorie subjektů 1: uživatelé; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 1: jméno, příjmení, rodné 
číslo, bydliště, datum a místo 
narození, výše důchodu (při 
snížené úhradě), výše příspěvku 
na péči, majetkové poměry, 
rozsudek, fotografie, zdravotní 
stav 

kategorie subjektů 2: opatrovník; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 2: jméno, příjmení, 
bydliště, kontakt 

Opatrovník, kontrolní 
orgány, soudy 

10 let 

Vykazování 
ošetřovatelské péče 

Kategorie subjektů 1: uživatelé; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 1: jméno, příjmení, rodné 
číslo, bydliště, datum narození, 
diagnóza, léky, stupeň závislosti, 
zdravotní pojišťovna, vyšetření, 
úkony, fyziologické funkce 

kategorie subjektů 2: opatrovník; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 2: jméno, příjmení, 
bydliště, kontakt 

Zdravotní pojišťovny 5 let 

Poskytování informací 
podle zákona č. 
106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k 
informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

Kategorie subjektů 1: žadatelé o 
informace; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 1: jméno, příjmení, 
bydliště, datum narození, příp. 
další údaje uvedené žadatelem; 

kategorie subjektů 2: příjemci 
veřejných prostředků; 
druh zpracovávaných osobních 
údajů 2: údaje v rozsahu § 8b 
zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelé o informace 5 let 
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