STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH ÚČELŮ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle belgického úřadu CPVP
Obecný účel

Vysvětlení

Personální agenda - správa
Personální agenda - řízení

Nábor pracovníků a zprostředkovatelů (makléři, nezávislí zástupci...). Správa mezd, platů, provizí. Uplatňování předpisů v
sociální oblasti.
Hodnocení a sledování výsledků zaměstnanců a zprostředkovatelů. Školení a plánování kariérního růstu.

Podnikové plánování

Plánování a sledování plnění úkolů, pracovní zátěže a přínosů.

Kontrola na pracovišti

Boj proti podvodům zákazníků

Kontrola činnosti na pracovišti pomocí kamer nebo počítačových systémů, jako např. kontrola e-mailů, používání
internetu, telefonu apod.
Vedení evidence zákazníků, včetně objednávek a dodávek, vyúčtování služeb. Sledování solventnosti. Cílený marketing a
reklama. Registrace zákazníků a profiláž této klientely na základě nákupů.
Jedná se o činnosti, které mají takovým činům zabránit nebo je odhalit.

Evidence sporů

Vedení evidence sporů fyzických a právnickýchh osob a veřejnoprávních subjektů, včetně vymáhání pohledávek.

Evidence dodavatelů
Fundraising

Vedení evidence dodavatelů. Správa vydaných objednávek, platby dodavatelům. Průzkum potenciálních dodavatelů a
jejich vyhodnocování.
Evidence stávajících dárců. Hledání nových dárců.

Technické a obchodní informace

Analýza konkurence a potencionálních obchodních partnerů.

Celospolečenská ochrana

Zpracování údajů vztahující se k osobám představujícím společenské riziko, např. hooligans

Registrace a evidence akcionářů a společníků

Vedení registru akcionářů a společníků. Správa finančních a dalších výhod, které jim přinášejí.

Evidence členů

Vedení evidence členů, dobrovolníků nebo sympatizantů neziskových organizací.

Evidence zákazníků

Veřejnosprávní účel
Daně

Sběr daní a související činnosti: registrace daňových poplatníků, výpočet a výběr daní a související činnosti.

Dotace
Povolení

Poskytování dotací a související činnosti: vyhledávání možných příjemců, výpočet, vyplácení a sledování hospodaření s
dotacemi.
Výdej povolení a související činnosti: vyhledávání, sledování dodržování podmínek.

Zpracování údajů samosprávnými celky

Zpracování údajů na úrovni obcí, jako např. registr obyvatel, průkazy totožnosti apod.

Volby

Správa seznamu voličů. Organizace voleb.

Evidence cizinců

Vedení evidence cizinců a vydávání povolení k pobytu.

Katastr

Vedení evidence nemovitostí, výběr daní z nemovitostí a vydávání osvědčení o tomtéž.

Správní orgán

Správa korespondence mezi veřejnou správou a občany. Správa dat osob, s nimiž je veřejná správa ve styku.

Soudy a policie
Veřejná bezpečnost

Shromažďování a sledování informací o osobách, u nichž se předpokládá, že představují riziko pro veřejnou bezpečnost.

Soudní policie

Hlášení a vyhledávání osob podezřelých z páchání trestných činů.

Rejstřík trestů

Evidence trestných činů

Obhajoba

Vedení případů soudních sporů právníky nebo jinými přávními poradci

Školství
Osobní složky žáků a studentů
Podpůrné služby

Vedení osobní složky žáků a studentů, organizace výuky, záznamy o zkouškách a jejich výsledcích. Výpočet a vyúčtování
nákladů za studium. Sledování úspěšnosti bývalých studentů.
Popora žáků a studentů v jejich intelektuálním vývoji a při profesní orientaci.

Kultura
Knihovny

Registrace a sledování výpůjček.

Správa sociálního zabezpečení
Evidence příjemců dávek

Výpočet a poskytování dávek, včetně nehmotné pomoci formou sociálních služeb.

Zdravotnictví
Péče o pacienty
Osobní složky pacientů

Diagnostika a zdravotní péče o pacienty, včetně posouzení již provedené léčby a léčby, která má být provedena, a to i za
účelem zkvalitňování poskytované péče.
Evidence léčebných pobytů pacientů včtně poskytované péče za účelem jejího vyúčtování.

Evidence rizikových skupin

Identifikace a sledování osob představujících zdravotní rizika.

Evidence dárců

Vedení evidence dárců, včetně zájemců o dárcovství a činnosti spojené s vyhledáváním možných dárců.

Evidence předpisů na léky

Vedení evidence předpisů na léky a jejich výdeje.

Jiné účely
Jiný účel

Jiný účel zpracování definovaný správcem.

