Základní informace o zpracování osobních údajů
Ministerstvem vnitra
(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též („GDPR“))

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke
specifickým zpracováním.

1. Obecné informace o správci a o základních právech subjektu údajů

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
Elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
IČO - 00007064

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21/OBP
170 34 Praha 7
Elektronická adresa: obp@mvcr.cz

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od
Ministerstva vnitra přístup k osobním údajům, které se jej týkají, podle článku 15 GDPR, jejich
opravu podle článku 16 GDPR, výmaz podle článku 17 GDPR nebo omezení zpracování podle
článku 18 GDPR. Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo je na plnění smlouvy
se subjektem údajů, má subjekt údajů právo požadovat též přenesení automaticky zpracovávaných

osobních údajů podle článku 20 GDPR. Je-li zpracování založeno na plnění úkolu ve veřejném
zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, má subjekt
údajů právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů Ministerstvem vnitra je
porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo povinnosti k ochraně osobních
údajů stanovené zákonem, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:
Adresa:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky:qkbaa2n
IČO:70837627

2. Zpracování osobních údajů pro plnění úkolů na úseku veřejné správy

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, v případech,
kdy tak zákon stanoví nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro
Ministerstvo vnitra ze zákonů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování
ve smyslu článku 22 GDPR.
Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném těmito zákony:

a) nerozlišená agenda
•

85/1990 Sb. – vyřizování petic

•

106/1999 Sb. – vyřizování žádostí o přístup k informacím

•

500/2004 Sb. – vedení správního řízení

•

191/2012 Sb., nařízení 211/2011 – evropská občanská iniciativa

•

424/1991 Sb. – evidence členů statutárních orgánů, likvidátorů apod. u politických stran

•

2/1969 – žádosti, dotazy, přestupky a souhlasy spojené s využíváním státních symbolů

•

117/2001 Sb. – vedení Centrální evidence veřejných sbírek, rozhodování o přestupku a další
související rozhodování

•

21/2006 Sb. – evidence vzorů razítek a podpisů osob provádějících ověřování, zkoušení
těchto osob a související dokumentace

•

365/2002 Sb. – posuzování žádostí o stanovisko k informačním systémům

•

183/2006 Sb. – vedení agendy stavebního úřadu

•

212/2009 Sb. – správní řízení o odškodňování

•

451/1991 Sb. – vydávání lustračních osvědčení

•

553/1991 Sb. – organizace a provádění zkoušek strážníků a čekatelů, vydávání osvědčení

•

119/2002 Sb. – jmenování zkušebními komisaři pro vydání zbrojního průkazu

•

365/2000 Sb. – provoz informačního systému CzechPOINT

Tato zpracování se týkají zejména tazatelů, stěžovatelů, žadatelů, úředních osob, resp. účastníků
řízení a jejich zástupců, resp. signatářů, zápisů do matrik, osob oprávněných jednat ve věci veřejné
sbírky nebo jejích příjemců, osob odškodněných.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní (např. adresa trvalého pobytu,
doručovací adresa, emailová adresa, ID datové schránky) a údaje identifikační (zejména jméno,
příjmení, datum narození nebo rodné číslo), případně další údaje stanovené zvláštním zákonem.

b) cizinecká agenda
•

325/1999 Sb.

•

326/1999 Sb.

•

500/2004 Sb.
-

zejména vedení řízení o žádostech o pobytová oprávnění nebo o mezinárodní ochranu
a související řízení, vedení řízení, ve kterých je Ministerstvo vnitra nadřízeným orgánem
vůči policii, výroba průkazu o povolení k pobytu, cizineckého pasu nebo cestovního
dokladu, zpracování údajů ohlašovaných cizinci, údajů o přestupcích podle těchto
zákonů

Tato zpracování se týkají zejména cizinců žádajících o pobytové oprávnění nebo o mezinárodní
ochranu a poživatelů mezinárodní ochrany, případně zaměstnavatelů, rodinných příslušníků.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží kromě adresních a identifikačních údajů též údaje
biografické (např. místo narození, občanství, pohlaví, rodinný stav, manžel, partner, děti),
administrativní (např. čísla a platnost dokladů). V řízeních o žádostech o pobytová oprávnění nebo
mezinárodní ochranu mezi zpracovávané osobní údaje náleží též údaje tzv. citlivé (zejm.
biometrické, o rasovém či etnickém původu, politické názory, náboženské vyznání, filozofické
přesvědčení, údaje o zdravotním stavu, o sexuálním životě nebo sexuální orientaci), jakož i údaje o
trestní minulosti, o vízech nebo povoleních k pobytu.

c) volební agenda

•

275/2012 Sb.

•

62/2003 Sb.

•

247/1995 Sb.

•

130/2000 Sb.

•

491/2001 Sb.
-

registrace kandidátních listin, odstraňování duplicit mezi seznamy voličů, výměna
informací o voličích a kandidátech, osvědčení o zvolení, povolení k přítomnosti při
sčítání hlasů, vyřizování podání

Tato zpracování se týkají zejména kandidátů a petentů, resp. voličů.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní (např. adresa trvalého pobytu,
doručovací adresa, emailová adresa, ID datové schránky) a údaje identifikační (zejména jméno,
příjmení, datum narození), u kandidátů též zejm. věk, státní občanství, místo narození, podpis a
číslo dokladu.
Mezi příjemce osobních údajů náleží zejména orgány veřejné moci (zejm. obecní úřady,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady ČR, určené orgány členského státu EU.

d) zdravotnická agenda
•

372/2011 Sb.

•

373/2011 Sb.

•

187/2006 Sb.

•

258/2000 Sb.

•

500/2004 Sb.

-

přezkum

lékařských

posudků,

plnění

působnosti

správního

orgánu,

orgánu

nemocenského pojištění, orgánu veřejného zdraví podle výše uvedených předpisů

Tato zpracování se týkají zejména pacientů, resp. účastníků správního řízení a stěžovatelů.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní a údaje identifikační, jakož i údaje o
zdravotním stavu.
Mezi příjemce osobních údajů náleží zejména účastníci řízení.

e) agenda základních registrů a souvisejících evidencí
•

111/2009 Sb.

•

133/2000 Sb.

•

328/1999 Sb.

•

329/1999 Sb.

•

300/2008 Sb.

•

365/2000 Sb.

-

správa, provoz a rozvoj registru obyvatel, správa evidence obyvatel, poskytování údajů,
zprostředkování kontaktů, kontrolní činnost, související správní řízení, správa evidence
občanských průkazů a evidence cestovních dokladů, zabezpečení distribuce těchto
průkazů a dokladů, správa registru rodných čísel; postupy související se správou těchto
evidencí, správa informačního systému datových schránek, registrace nevládních
neziskových organizací na žádost, registr práv a povinností (vedení rejstříku orgánů
veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, registrace agend, vedení údajů o
právech a povinnostech osob, správa informačního systému registru práv, správa
informačního systému o informačních systémech veřejné správy

Tato zpracování se týkají zejména občanů ČR, případně osob, které pozbyly státní občanství, a
cizinců, kteří jsou zákonným zástupcem občana nebo v rodinném vztahu s ním, nebo dalších osob
pobývajících na území ČR. Dále se týká osob stojících v čele orgánu veřejné moci, podnikajících
fyzických osob, ohlašovatelů agendy a zástupců správce informačního systému, jakož i fyzických
osob, kterým vzniklo právo či povinnost.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní a identifikační, případně identifikace
uživatele nebo jiné údaje specifikované příslušným předpisem.
Mezi příjemce osobních údajů náleží zejména osoby oprávněné k přístupu do příslušné evidence
na základě zákona, resp. orgány veřejné moci i soukromoprávní uživatelé údajů.

f) agenda přestupků
•

500/2004 Sb.

•

250/2016 Sb.

-

odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení, vyřizování stížností a další rozhodování
spojená s řízeními o přestupcích

Tato zpracování se týkají zejména obviněných, jejich zástupců, zmocněnců, poškozených, svědků,
znalců, tlumočníků, úředníků nižších stupňů.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní, identifikační, ale mohou dle povahy
věci mezi ně náležet jakékoli další osobní údaje, včetně tzv. citlivých údajů (čl. 9 odst. 1 GDPR) nebo
údajů o trestných činech a trestech.
Mezi příjemce osobních údajů náleží zejména Rejstřík trestů.

g) agenda státního občanství
•

186/2013 Sb.

-

vedení evidence osob, které nabyly/pozbyly občanství, prokazování státního občanství,
související správní a přestupková řízení

Tato zpracování se týkají zejména osob, které dle zvl. předpisu nabyly či pozbyly státní občanství
ČR, osob, u kterých je občanství zjišťováno, účastníků správního řízení o nabytí občanství, jejich
rodinných příslušníků, zástupců apod.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní, identifikační a údaje týkající se
občanství, jakož i jakékoli další osobní údaje, které mohou přispět k rozhodnutí ve věci, vč. údajů o
trestných činech a trestech, tzv. citlivé údaje (čl. 9 odst. 1 GDPR) poskytnuté subjektem údajů se
zásadně zpracovávají jen formou uložení.

h) agenda vzdělávání
•

179/2006 Sb.

•

111/1998 Sb.

•

130/2002 Sb.

•

312/2002 Sb.

-

evidence autorizovaných osob, výsledků zkoušek před nimi, osvědčení pro profesní
kvalifikace, nostrifikace VŠ vzdělání, hodnocení projektů bezpečnostního výzkumu,
akreditace vzdělávacích institucí a související agenda

Tato zpracování se týkají zejména autorizovaných osob, uchazečů ke zkouškám, žadatelů o uznání
a vědeckých odborníků.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní a identifikační, údaje o vzdělání a
odbornosti.

i) agenda státní služby
•

234/2014 Sb.

•

312/2002 Sb.

•

255/2012 Sb.

-

zřízení a správy informačního systému o státní službě, vyřizování dotazů ke státní službě,
kontrolní činnost ve služebních vztazích státních zaměstnanců, výběr uchazečů o
mezinárodní vzdělávací programy, prošetřování oznámení o protiprávním jednání,
agenda úřednických zkoušek a jejich kontroly

Tato zpracování se týkají zejména státních zaměstnanců, resp. uchazečů o úřednickou zkoušku a
uchazečů o vzdělávací programy.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní, identifikační, případně údaje o
vzdělání, resp. další údaje o státních zaměstnancích.

j) přidělování dotací, prostředků z fondů apod.
•

nařízení 1303/2013

•

218/2000 Sb.

•

563/1991 Sb.

•

320/2001 Sb.

•

255/2012 Sb.

•

198/2002 Sb.

-

kontrola nároku na úhradu dle projektu, zpracování zprávy o realizaci projektu a žádosti
o platbu projektu, související dokumentace, posuzování žádostí o dotaci, vydávání
rozhodnutí o dotaci, provádění veřejnosprávních kontrol, poskytování dotací pro
některé dotační programy a projekty, akreditace dobrovolnické služby a související
výkon právních nároků a výkon kontroly,

Tato zpracování se týkají zejména dodavatelů a jejich zástupců, členů realizačního týmu projektu,
žadatelů o dotaci a jejich zástupců, účastníků správního řízení ve věcech dobrovolnické služby,
kontrolovaných nevládních organizací, dodavatelů a osob vykonávajících dotované aktivity.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní a identifikační.

k) agenda dozoru nad veřejnou správou
•

128/2000 Sb.

•

129/2000 Sb.

-

vyřizování

podnětů

občanů,

dozor

nad

samostatnou

působností

územně

samosprávných celků, kontrolní činnost, správní řízení kontrola nároku na úhradu dle
projektu, zpracování zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu projektu, související
dokumentace

Tato zpracování se týkají zejména tazatelů, stěžovatelů, žadatelů, úředních osob, resp. účastníků
řízení a jejich zástupců.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní a údaje identifikační, případně další
údaje stanovené zvláštním zákonem.

l) agenda archivnictví
•

449/2004 Sb.

•

29/2000 Sb.

-

akreditace archivů vč. udělování oprávnění k uložení archiválií v digitální podobě, vedení
ústřední evidence Národního archivního dědictví, evidence archivních památek, archivů
a kulturně vědeckých institucí, kontrola ve věcech archivnictví a spisové služby, přezkum
rozhodnutí vydaných archivy ve správním řízení a další rozhodování v oblasti archivnictví
a spisové služby, povolení k vývozu archiválií.

Tato zpracování se týkají zejména zřizovatelů archívů, jejich zástupců, zaměstnanců, vlastníků a
držitelů archiválií, mocněnců, poškozených, svědků, znalců, tlumočníků, úředníků nižších stupňů.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní a identifikační.
Mezi příjemce osobních údajů náleží zejména archivy a kulturně vědecké instituce.

3. Zpracování osobních údajů v oblasti zajištění činnosti Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, v případech,
kdy tak zákon stanoví, pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro
Ministerstvo vnitra ze zákonů, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů Ministerstva
vnitra nebo třetích osob. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve
smyslu článku 22 GDPR.
Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném těmito zákony:
•

134/2016 Sb.

•

219/2000 Sb.

•

89/2012 Sb.

•

56/2001 Sb.

•

279/2003 Sb.

•

500/2004 Sb.

•

360/1992 Sb.

•

133/1985 Sb.

•

262/2006 Sb.

•

212/2009 Sb.

•

320/2001 Sb.

•

563/1991 Sb.

•

29/2000 Sb.

•

449/2004 Sb.
-

uzavírání smluv, proces zadávání veřejných zakázek včetně dokumentace, aukce majetku
z trestné činnosti včetně související dokumentace, vedení registru vozidel Ministerstva
vnitra, kontrolní činnost, bytová agenda, školení v oblasti BOZP a PO, posuzování
projektových dokumentací, provádění auditů, zabezpečení IT prostředí Ministerstva
vnitra a související činnosti (školení uživatelů, zálohování systémů), vedení účetnictví,
vedení spisové služby a zpracování pošty, finanční kontrola, prezentace Ministerstva
vnitra a činnosti jeho představitelů, organizace činností Ministerstva vnitra (vedení
kontaktních seznamů apod.)

Některá zpracování (např. zabezpečení IT prostředí a související činnosti, prezentace Ministerstva
vnitra a jeho činnosti, organizace činností Ministerstva vnitra) jsou založena na oprávněném zájmu
Ministerstva vnitra.

Tato zpracování se týkají zejména autorů přispívajících do publikací Ministerstva vnitra, uchazečů o
veřejné zakázky, dodavatelů, smluvních partnerů, resp. jejich zástupců nebo kontaktních osob,
zaměstnanců Ministerstva vnitra, žadatelů o přidělení bytu apod. Vedení spisové služby zahrnuje
subjekty údajů z ostatních agend, pokud jsou s využitím jejich údajů vedeny spisy.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje adresní a identifikační.
Mezi případné příjemce osobních údajů náleží zejména orgány veřejné moci.

4. Zpracování osobních údajů v oblasti zaměstnaneckých a obdobných vztahů

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, v případech,
kdy tak zákon stanoví, pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro
Ministerstvo vnitra ze zákonů, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů Ministerstva
vnitra nebo třetích osob. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve
smyslu článku 22 GDPR.
Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném těmito zákony:
•

234/2014 Sb.

•

361/2003 Sb.

•

451/1991 Sb.

•

279/1992 Sb.

•

262/2006 Sb.

– zejména pro účely zajišťování výběrových řízení, vedení agendy služebních a dalších
průkazů, přidělování identifikačních čísel, vedení a správa personálních evidencí a statistik,
zajišťování role prošetřovatele a kárné komise, plnění úkolů k zajištění ochrany práv a
oprávněných zájmů zaměstnanců, zúčtování mezd, vzdělávání, psychologické testy, výplata
důchodů, výsluhových příspěvků a odškodnění, evidence docházky.
Některá zpracování (např. evidence docházky) jsou založena na oprávněném zájmu Ministerstva
vnitra.
Tato zpracování se týkají zejména zaměstnanců, státních zaměstnanců, bývalých a současných
příslušníků bezpečnostních sborů, případně stěžovatelů, oznamovatelů nebo uchazečů o
zaměstnání, případně osob, které chtějí vykonat úřednickou zkoušku.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží kromě adresních a identifikačních údajů též údaje tzv.
citlivé (zejm. údaje o zdravotním stavu), jakož i údaje o trestní minulosti, vzdělání, průběhu
zaměstnání, vojenské služby, nebo členství v politických stranách. U zaměstnanců, státních
zaměstnanců, bývalých a současných příslušníků bezpečnostních sborů mezi zpracovávané údaje
náleží též údaje biografické (např. místo narození, občanství), administrativní (např. číslo OP, ŘP), a
údaje jich a jejich rodinných příslušníků související s jejich pracovním nebo služebním poměrem.
Mezi příjemce osobních údajů náleží zejména orgány veřejné moci (zejm. Ministerstvo obrany,
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního
zabezpečení, soudy, celní úřady, exekutorské úřady, krajské úřady), na základě kolektivní smlouvy a
dohody pak také odborové organizace.

5. Další zpracování osobních údajů

Některá dílčí zpracování Ministerstva vnitra jsou založena na souhlasu subjektu údajů, který je před
udělením souhlasu předepsaným způsobem informován.

