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1. Identifikace správce
Název:

Místní akční skupina Podještědí, z.s.

Sídlo:

Nám. Bedřicha Smetany 10, 463 43 Český Dub

IČO:

266 60 016

Statutární zástupce:

Mgr. Daniel David
Místní akční skupina Podještědí, z. s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., sdružující fyzické
a právnické osoby s trvalým bydlištěm či sídlem v oblasti působnosti sdružení, jejichž
společným, hlavním cílem je Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Mezi ostatní činnosti patří: příprava
projektů a zajištění jejich realizace v dalších vyhlašovaných projektech a grantech, spolupráce
se svazky obcí, s orgány státní správy, orgány samospráv obcí, měst a krajů při rozhodovacích
procesech, umožňujících a směřujících k řešení problematiky v daném regionu, spolupráce se
sdruženími zabývajícími se prací s dětmi a mládeží, realizace vzdělávacích aktivit dětí a
mládeže, ucházet se o dotace a granty, realizovat vlastní projekty v regionu, aktivní spolupráce
mezi jednotlivými členy spolku a spolupráce s dalšími partnerskými spolky nebo fyzickými a
právnickými osobami v rámci ČR i EU, vydávat prezentace a publikace o své činnosti a o
regionu, provádět další činnosti, které jsou v souladu s účelem spolku a zajišťovat k tomu
potřebné finanční a další zdroje. Činnosti prováděné mimo SCLLD , tzn. služby pro projekty z
jiných dotačních titulů, budou prováděny mimo kapacity určené pro realizaci SCLLD.

Předmět činnosti:

Provozovna /
pracoviště

Kancelář MAS Podještědí, z.s., nám. Bedřicha Smetany 10, 463 43 Český Dub

2. Postup zpracování dokumentace









zpracování vstupní analýzy GDPR, zmapování zpracovávaných osobních údajů v agendách
organizace;
specifikace řešených agend
identifikace a zařazení osobních údajů do řešených agend
specifikace osobních údajů – vytvoření katalogu osobních údajů v každé řešené agendě:
 subjekt osobních údajů
 právní titul pro zpracování osobních údajů
 účel zpracování osobních údajů
 role organizace ve zpracování osobních údajů
 druh osobních údajů
 poskytovatel osobních údajů
 forma poskytnutí osobních údajů
 datový zdroj osobních údajů
 operace zpracování osobních údajů – operace zpracování jsou specifikované ke každé
agendě zvlášť
identifikace a specifikace zabezpečení osobních údajů v rámci každé agendy – vazba na
datový zdroj osobních údajů
identifikace a specifikace přístupů k osobním údajům řešené agendy – vazba na datový zdroj
osobních údajů
analýza rizik zpracování osobních údajů s ohledem na typ osobních údajů, rozsah zpracování
osobních údajů a možné dopady na subjekty údajů.
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3. Řešené agendy
Osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) jsou zařazeny do následujících komplexních agend:






evidence členů
smluvní vztahy
účetnictví
zaměstnanci
povinná dokumentace činnosti MAS

V rámci uvedených agend jsou zpracovávány osobní údaje fyzických osob. Specifikaci zpracovávaných
osobních údajů, právní titul a účel zpracování je uveden v následujících subkapitolách.

3.1 Evidence členů
Osobní údaj

Právní titul

Příjmení

oprávněný zájem správce /
souhlas subjektu údajů

Jméno

oprávněný zájem správce /
souhlas subjektu údajů

Titul

oprávněný zájem správce /
souhlas subjektu údajů

Datum narození

oprávněný zájem správce /
souhlas subjektu údajů

Trvalý pobyt

oprávněný zájem správce /
souhlas subjektu údajů

Kontaktní e-mail

souhlas subjektu údajů

Kontaktní telefon

souhlas subjektu údajů

Korespondenční adresa

souhlas subjektu údajů

IČO

oprávněný zájem správce /
souhlas subjektu údajů

Účel
89/2012 Sb., § 236 - seznam členů spolku;
Standardizace MAS - (nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1303/2013)
89/2012 Sb., § 236 - seznam členů spolku;
Standardizace MAS - (nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1303/2013)
89/2012 Sb., § 236 - seznam členů spolku;
Standardizace MAS - (nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1303/2013)
89/2012 Sb., § 236 - seznam členů spolku;
Standardizace MAS - (nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1303/2013)
89/2012 Sb., § 236 - seznam členů spolku;
Standardizace MAS - (nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1303/2013)
administrativní účely spolku, zasílání
informací členům
administrativní účely spolku, zasílání
informací členům
administrativní účely spolku, zasílání
informací členům
89/2012 Sb., § 236 - seznam členů spolku;
Standardizace MAS - (nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1303/2013)

3.2 Smluvní vztahy
Osobní údaj

Jméno, popřípadě jména, příjmení
Datum narození

Právní titul
plnění právní povinnosti /
plnění smlouvy
plnění právní povinnosti /
plnění smlouvy

Účel
89/2012 Sb., § 1856, odst. 1 povinné označení smluvních stran
89/2012 Sb., § 3019 - údaj pro
zjištění člověka

89/2012 Sb., § 3019 - údaj pro
zjištění člověka

89/2012 Sb., § 1856, odst. 1 Adresa místa trvalého pobytu / bydliště
Identifikační číslo (IČO)

plnění právní povinnosti /
plnění smlouvy
plnění právní povinnosti /
plnění smlouvy

povinné označení smluvních stran
89/2012 Sb., § 3019 - údaj pro
zjištění člověka

89/2012 Sb., § 3019 - údaj pro
zjištění člověka
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3.3 Účetnictví
Osobní údaj

Právní titul

Účel
563/1991 Sb., § 11, odst. 1 - údaj o
účastnících účetního případu

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti

235/2004 Sb., § 29, odst. 1,
písm.c) - označení osoby (daňový
doklad) - specifikace § 29, odst. 4

563/1991 Sb., § 11, odst. 1 - údaj o
účastnících účetního případu

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště
Daňové identifikační číslo (DIČ)

plnění právní povinnosti
plnění právní povinnosti

235/2004 Sb., § 29, odst. 1,
písm.c) - označení osoby (daňový
doklad) - specifikace § 29, odst. 4

235/2004 Sb., § 29, odst. 1,
písm.d) - označení osoby (daňový
doklad)

3.4 Zaměstnanci
Osobní údaj

Právní titul

Účel
48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) oznamovací povinnost plátců pojistného;
582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb.
(500/2004 Sb., § 18, odst. 2) - identifikace
zaměstnance v pracovně-právním vztahu
582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění
48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) oznamovací povinnost plátců pojistného;
582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb.
(500/2004 Sb., § 18, odst. 2) - identifikace
zaměstnance v pracovně-právním vztahu

Příjmení

plnění právní povinnosti

Všechna dřívější příjmení

plnění právní povinnosti

Jméno
Titul

plnění právní povinnosti
oprávněný zájem správce
plnění právní povinnosti

Datum narození

plnění právní povinnosti

Místo narození

plnění právní povinnosti

Rodné číslo

plnění právní povinnosti

Pohlaví

plnění právní povinnosti

Trvalý pobyt

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění
48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) oznamovací povinnost plátců pojistného;
582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb.
(500/2004 Sb., § 18, odst. 2) - identifikace
zaměstnance v pracovně-právním vztahu

Státní občanství

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění

Zdravotní pojišťovna

plnění právní povinnosti

48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) oznamovací povinnost plátců pojistného

údaj pro komunikaci se zaměstnancem
262/2006 Sb. - platové tarify
582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb.
(500/2004 Sb., § 18, odst. 2) - identifikace
zaměstnance v pracovně-právním vztahu
582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění
48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) oznamovací povinnost plátců pojistného;
582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění; 592/1992 Sb. §
25, odst. 4) - vedení průkazné evidence o
platbách pojistného
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Starobní důchod

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

Doba vojenské činné služby

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 - záznamy pro
účely důchodového pojištění

Držitel ZTP/P

plnění právní povinnosti

435/2004 Sb., § 83 - plnění povinného podílu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

Dosažené vzdělání

plnění právní povinnosti

262/2006 Sb. - platové tarify (stanovení platu)

Předchozí praxe

plnění právní povinnosti

262/2006 Sb. - platové tarify (stanovení platu)

oprávněný zájem správce

pracovní prostředek

oprávněný zájem správce

pracovní prostředek

Telefonní číslo
(soukromé)

oprávněný zájem správce

Invalidní důchod

plnění právní povinnosti

komunikace se zaměstnancem
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

E-mailová adresa
(pracovní)
Telefonní číslo
(pracovní)

Stupeň invalidity

Soustavná příprava na
budoucí povolání

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu

Příjmení
(nezletilé dítě)

plnění právní povinnosti

Jméno
(nezletilé dítě)

plnění právní povinnosti

Rodné číslo
(nezletilé dítě)

plnění právní povinnosti

Příjmení
(zletilé dítě do 26 let)

plnění právní povinnosti

Jméno
(zletilé dítě do 26 let)

Rodné číslo
(zletilé dítě do 26 let)
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fyzických osob ze závislé činnosti

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

Název a adresa
zaměstnavatele
(manžel, manželka)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15,
§ 38 - uplatnění nezdanitelných částek ze
základu daně a slev na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti

Bankovní účet

plnění smlouvy

dle pracovní smlouvy pro zasílání mzdy /
platu bezhotovostním bankovním převodem

Soustavná příprava na
budoucí povolání
Nemůže se soustavně
připravovat na budoucí
povolání

Držitel ZTP/P
Příjmení
(manžel, manželka)

Jméno
(manžel, manželka)

plnění právní povinnosti

3.5 Povinná dokumentace činnosti MAS
Správce údajů je povinen v rámci plnění povinností vůči orgánům veřejné správy zejména ve vazbě na
realizaci projektové činnosti v rámci územní dimenze strukturální politiky EU dokumentovat svoji
činnost, resp. činnost volených orgánů organizace - zápisy z jednání, rozhodnutí, apod. Pravidla pro
tuto dokumentaci stanovuje konkrétní řídící orgán operačních programů. Dokumentace činnosti se
týká zejména čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a výkonu správy těchto prostředků
v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Organizace na základě pravidel
stanovených řídícími orgány dokumentuje svoji činnost a tuto dokumentaci v závazné formě
zveřejňuje na svých oficiálních webových stránkách. Z hlediska GDPR jde zejména o údaje: (i) jméno,
příjmení fyzické osoby, (ii) podpis (prezenční listiny, zápisy, výsledky rozhodovacích procesů).

Kompletní dokumentace k GDPR je uložena v sídle organizace

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
Organizace nemá povinnost jmenovat dle ustanovení čl. 37, odst. 1, písm. a) Nařízení (EU) 2016/679
pověřence pro ochranu osobních (DPO).
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5. Kategorie příjemců osobních údajů
Příjemci osobních údajů spravovaných správcem údajů mohou být dále:





orgány veřejné moci (na základě plnění právní povinnosti správce údajů vůči orgánům
veřejné moci),
zpracovatelé osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje pro správce na základě
smluvního vztahu – se všemi zpracovateli osobních údajů je uzavřena smlouva o zpracování
osobních údajů pro zajištění plnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 (GDPR),
správce nepředává žádné osobní údaje do zahraničí.

6. Doba uložení osobních údajů
Správce osobních údajů zpracovává a ukládá osobní údaje subjektů údajů:




ve lhůtách stanovených právními předpisy (plnění právní povinnosti),
po dobu nezbytně nutnou pro splnění závazku (plnění smluvní povinnosti) a po dobu
návaznou s ohledem na plnění právních povinností (např. vedení účetnictví, daňová agenda),
zpracovává-li správce osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je doba uložení
odvislá od účelu souhlasu a doby, na kterou byl souhlas udělen s tím, že subjekt údajů může
svůj souhlas kdykoliv odvolat a správce dále jeho osobní údaje nezpracovává a neukládá.

7. Informace o pořizování a užívání fotografií či audiovizuálních
materiálů z akcí pořádaných organizací nebo v prostorách
organizace
Organizace v rámci své činnosti pořádá, spolupořádá či poskytuje prostory pro řadu kulturních,
společenských, vzdělávacích, osvětových či jiných hromadných akcí. Tyto akce jsou organizovány jak
ve veřejném zájmu, tak z důvodu naplňování samotné podstaty existence a fungování organizace, a
to i s ohledem na naplňování souvisejících právních předpisů.
Pořizování fotografického materiálu, popř. audiovizuálního materiálu z akcí konaných v rámci činnosti
organizace a následné zveřejňování organizací na webových stránkách, popř. v tištěných
informačních materiálech pro účely informační a dokumentační vždy splňují podmínky ochrany dle
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §§ 84-90.
V případě hromadných fotografií bez další identifikace zachycených osob se z hlediska nařízení (EU)
2016/679 (GDPR) nejedná o zpracování osobních údajů.
Organizace pořizuje fotografické, zvukové a audiovizuální záznamy ze svých akcí v přiměřeném
rozsahu (s ohledem na ochranu práv fyzických osob dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v kontextu nařízení (EU) 2016/679) je zveřejňuje na svých oficiálních webových stránkách.
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Organizace pořizuje fotografie, popř. audiovizuální materiál jako ilustrační podklad pro informování o
své činnosti. Tyto ilustrační materiály zveřejňuje na svých oficiálních webových stránkách, popř.
formou informace či reportáže v tištěných médiích. Pořízené fotografie a audiovizuální materiály
nejsou organizací (správcem údajů) zveřejňovány na žádné sociální síti.

8. Prohlášení o oficiálních webových stránkách a provozovaných
sociálních sítích organizace
Organizace prohlašuje, že je provozovatelem následujících oficiálních webových stránek:




https://www.podjestedi.cz/
https://www.podjestedi.eu/
https://www.map-lbc-jbc.cz/

Žádné další internetové stránky organizace nevlastní ani neprovozuje.
Organizace nemá zřízený profil na žádné sociální síti.
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