ČINNOST ZPRACOVÁNÍ
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
EKONOMICKÁ A PROVOZNÍ Ekonomicko-provozní agendy – splnění
povinností dle zákona č. 563/1991 Sb. a dalších
AGENDA

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

PŘÍJEMCE

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
Finanční úřad
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto Ve specifických případech orgány činné v trestním řízení EKIS, IISSP – MF, ČNB
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Externí správci EKIS
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
České účetní standardy, Vyhlášky
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 134/2016 Sb., 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
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákon č. 223/2015 Sb., o odpadech
Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
další vyhlášky a ČS normy k provozní agendě objektů
Zákon č. 121/2000 Sb., autorské smlouvy

MZDOVÁ AGENDA

Mzdové účetnictví – shromažďování podkladů
do mezd, zpracování mezd, splnění povinností
v oblasti odvodů na důchodové, sociální,
zdravotní pojištění zaměstnanců, prohlášení
poplatníka, roční zúčtování daně, evidenční list
důchodového pojištění, soudy, exekuce, srážky
ze mzdy, pracovní úrazy, potvrzení k žádostem o
úvěry, OCŘ

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Zákon č.
586/1992 Sb., daň z příjmů
Zákon č. 155/1995 Sb., důchodové pojištění
Zákon č. 187/2006 Sb., nemocenské pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Nařízení vlády 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., okruh a rozsah jiných důležitých překážek
v práci
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
Vyhláška č. 79/2013 Sb.
a další právní předpisy

Mzdová účetní, finanční účetní, personalistka
Ředitelka, všichni vedoucí oddělení, zaměstnanci ve služebním i pracovním poměru
Česká
správa sociálního zabezpečení
Zdravotní
pojišťovny
Finanční
úřad
Externí správci/externí zpracovatelé GORDIC (systém GINIS), MV (systém ISOSS), ČNB, ČSÚ, VEMA, MS
Office
Odborové organizace
Soudy, externí kontroly

BEZPEČNOST A OCHRANA
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A
POŽÁRNÍ OCHRANA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární
ochrana– splnění povinností dle zákona č.
262/2006 zákoníku práce a zákona č. 133/1985
Sb., zákona o požární ochraně

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Zákon č. 309/2006 Sb. (§ 7)
Zákon 262/2006 Sb. §§ 101 - 108
Zákon 234/2014 (§ 124)
Zák. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně
Vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Státní úřad inspekce práce/oblastní inspektoráty práce
Zdravotní pojišťovna zraněného zaměstnance
ZO odborových svazů
Česká správa sociálního zabezpečení

SMLOUVY

Hospodaření s majetkem a ochrana majetku
státu, úprava vzájemné spolupráce, specifikace
závazků vyplývajících ze smluvního vztahu

INTERNÍ AUDIT

Interní audit – splnění povinností dle zákona č.
320/2001 Sb. a Mezinárodních standardů pro
profesionální praxi interního auditu

KONTROLNÍ ČINNOST

Kontrola na úseku archivnictví a spisové služby
dle zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č.
259/2012 Sb. a vyhlášky 645/2004 Sb.

DPO A ŽÁDOSTI GDPR

Činnost pověřenec pro ochranu osobních údajů Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
Zpracovatel: Oddělení IT a lustrací, GORDIC spol. s.r.o, Microsoft Corporation a.s.;
GDPR žádosti – přijímání a vyřizování žádostí při povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto Interní příjemce: ředitelka Archivu; VEMA a.s.
uplatňování práv subjektů údajů
zákonům ve znění pozdějších předpisů: Nařízení Evropského Parlamentu a Externí příjemce: Úřad pro ochranu osobních údajů, žadatel- subjekt údajů
Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů)a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

KAMEROVÝ SYSTÉM

Ochrana majetku, zaměstnanců a zdraví osob

Čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění
Smluvní strany.
smlouvy, nezbytné pro plnění právní povinnosti podle dále uvedených
Registr smluv.
zákonů a prováděcích předpisů k těmto zákonům ve znění pozdějších
předpisů:
Zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví
České účetní standardy, Vyhlášky
Zákon č. 134/2016 Sb., 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. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
další vyhlášky a ČS normy k provozní agendě objektů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
Ředitelka Archivu, zástupce ředitelky Archivu, vedoucí všech oddělení, kontrolní orgány
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
zákon č.
320/2001 Sb.,
vyhláška č. 416/2004 Sb.
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné plnění právní povinnosti Mimo zaměstnance Archivu bezpečnostních složek zaměstnanci odvolacích orgánů při plnění povinností
podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto zákonům dle zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů:
Zákon č. 181/2007
Sb,. § 13 odst. 1 písm. c);
Zákon č. 499/2004 Sb., § 71 odst. 1 písm. b); § 72
Zákon 255/2012 Sb., § 8 písm. a) d); § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
Ve specifických případech orgány činné v trestním řízení, bezpečnostní ředitelka, zaměstnanci ABS.
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů: Povinnosti při správě cizího
majetku.
§ 302 písm. g) zákona 262/2006 Sb.
§ 77 zákona 234/2014 Sb.
§ 14 zákona 219/2000 Sb.

PERSONÁLNÍ AGENDA

Personální agenda – vedení informací o
zaměstnancích k plnění povinností
zaměstnavatele dle zákoníku práce a služebního
zákona

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti:
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.
zákony 586/1992 Sb., 198/2009, 567/2006, 595/2006, 180/2015
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnostipodle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Zákon
č. 499/2004 ;§ 3 odst. 1, § 63 – 70
Vyhláška 259/2012 Sb.

VEMA (spravuje ABS) – zaměstnanci podle ZP a státní zaměstnanci podle ZSS
(spravuje ABS) – zaměstnanci podle ZP a státní zaměstnanci podle ZSS
(spravuje MV ČR) – státní zaměstnanci podle ZSS

GINIS
ISOSS

VÝKON SPISOVÉ SLUŽBY

Výkon spisové služby archivem jako povinnosti
dle zákona č. 499/2004 Sb.

Wifi KONEKTIVITA

Poskytování Wifi konektivity - ochrana
oprávněných zájmů archivu

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti a
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
zpracování nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Archivu jako
uživatele wifikonektivity (údaje o připojeném zařízení a uživateli jsou
zpracovávány Ústavem pro studium totalitních režimů, a to na základě
Realizační smlouvy o využívání společného kybernetického prostoru a
informačních technologií a služeb uzavřené mezi Ústavem a Archivem

Zaměstnanci Archivu
Ústavu pro studium totalitních režimů a další externí zpracovatelé
Externí kontroly, zaměstnanci kontrolních orgánů

VÝVOJ IT

Vývoj následujících aplikací: Intranet EMIL,
vnitřní předpisy, helpdesk, webová stránka ABS,
informační systém evidencí - LUCERNA,
zpracování lustrací, e-badatelna, Sepie –
elektronický občanský průkaz, SODA –
digitalizace archivních dat, DVK – evidence
studia VŠ SNB

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Zákon
č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu
bezpečnostních složek
Zákon č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákoník práce

zaměstnanci archivu
externí spolupracovníci
Ústavu pro studium totalitních režimů
Externí zpracovatelé: VEMA a.s., Gordic, spol. s.r.o., Microsoft Corporation, a.s., ICN hardware, s.r.o.;
Externí kontroly, zaměstnanci kontrolních orgánů

Údaje nejsou poskytovány mimo archiv.

Údaje jsou poskytovány mimo Archiv jen při odvolání odvolacím orgánům (Ústav pro studium totalitních
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto režimů, případně soudy)
PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
zákon č.
Sb.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (zejm. § 14 odst. 2)

KONTAKT S MÉDII, WEB,
ŠKOLENÍ

KONTAKT S MÉDII, WEBOVÉ STRÁNKY databáze
kontaktů na redaktory médií, zaměstnance ABS,
správa webových stránek, korespondence s
tazateli z řad veřejnosti; korespondence se
spolupracující institucemi, komunikace s
novináři
ŠKOLENÍ, DNY
OTEVEŘENÝCH DVĚŘÍ
Interní
školení, dny otevřených dveří pro veřejnost,
prezenční listiny, komunikace s pořadateli

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
Ředitelka Archivu
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto Všichni zaměstnanci s různými stupni oprávnění dle příslušné agendy, kterou zpracovávají.
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Zákon Externí příjemce: veřejnost, novináři
č. 181/2007 Sb.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

EVIDENCE NÁVŠTĚV

Ochrana majetku České republiky

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Povinnosti při správě cizího majetku.
§ 14 zákona 219/2000 Sb.

Ve specifických případech orgány činné v trestním řízení.

EVIDENCE PŮVODCŮ

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 podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů a
Čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti:
vedení evidence původců
zákon č. 499/2004
Sb. (zejm. § 16, § 17)
vyhláška
645/2004 Sb.

Ministerstvo vnitra (dle § 16 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb.)
V obecné rovině může být za příjemce považován každý žadatel, který se obrátí na ABS s nějakým dotazem
či žádostí. Při jejich vyřizování mohou být podle charakteru dotazu/žádosti použity i údaje z evidence
původců.

EVIDENCE ARCHIVÁLIÍ

Evidence archivních souborů/archiválií vedená
archivem dle zákona č. 499/2004 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Zákon č. 499/2004 ; § 15 odst. 1; § 16 odst. 3; § 18a odst. 1; § 30 odst. 2, 3
vyhláška 645/2004 Sb.

Ministerstvo vnitra (dle § 16 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb.)
V obecné rovině může být za příjemce považován každý žadatel, který se obrátí na ABS s nějakým dotazem
či žádostí. Při jejich vyřizování mohou být podle charakteru dotazu/žádosti použity i údaje z evidence
archiválií.

NAHLÍŽENÍ DO ARCHIVÁLII,
BADATELÉ

Nahlížení do archiválií badatelem dle zákona č.
499/2004 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
zákon č.
499/2004 Sb.; § 34 odst. 1, 3, 4, 5, 6; § 35; § 37 odst. 2 - 13; § 38 odst.
1) písm. c) d) e), odst. 2, odst. 5, § 38a
Zákon č.
140/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejm. zák č. 107/2002 Sb., § 4,
§ 5, § 6, § 8, § 9 odst. 4). § 10, §10a, § 10b, § 10c, § 10e, 10f)
Zákon č. 181/2007 Sb. ; § 13 odst. 1) písm. a) f) j)
Vyhláška č. 645/2004 Sb. Příloha č. 3

Údaje související se zpracováním žádosti o nahlížení:Zaměstnanci Archivu bezpečnostních složek při plnění
povinností dle zákonů č. 181/2007 Sb., č. 499/2004 Sb. a č. 140/1996 Sb.
Údaje související se získáním souhlasu k nahlížení do archiválií – údaje žadatele o nahlížení v rozsahu
jméno/jména, příjmení, datum a místo narození, státní občanství, adresa místa pobytu fyzické osoby na
území ČR, bydliště v cizině, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, se poskytují subjektu údajů
(dle ust. § 37 odst. 2 a 3 zákona č. 499/2004 Sb.)
Údaje z nahlížených
archiválií:Při nahlížení do archiválií a uplatnění ustanovení § 37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb. a nálezu
Ústavního soudu spisová značka č. ÚS Pl 3/2014 mohou do archiválií vybraných archivních souborů dle § 37
odst. 11 obsahujících mj. i osobní údaje nahlížet do osobních a citlivých údajů také badatelé při nahlížení do
archiválií dle ust. § 34 zákona č. 499/2004 Sb. a násl. a to bez souhlasu subjektu údajů. V případech
nevyjmenovaných v ustanovení § 37 odst. 11 je nahlížení do archiválií obsahujících osobní/citlivé údaje
žijících osob možné jen se souhlasem osob (subjektu údajů) srv. § 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.
Ve specifických případech uplatnění zákona č. 140/1996 Sb. dle § 4, 5, 6 se archiválie s ohledem na § 10 a
§10a zpřístupňují oprávněným žadatelům. Dle § 10b se sdělují pravá jména spolupracovníků, pokud je v
možnostech Archivu bezpečnostních složek je zjistit.

VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ

Výběr archiválií prováděný archivem dle zákona Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
č. 499/2004 Sb.
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Zákon
181/2007 Sb. ; § 13) odst. 1) písm. d) e) f); odst. 2) písm. b)
zákon č. 499/2004 Sb.(§ 7; § 8; § 9 odst. 1; § 10 odst. 1, 2, 3; § 11odst.
1, 2, 3, 4; § 12; § 15 odst. 4; § 46 )

Při nahlížení do archiválií a uplatnění ustanovení § 37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb. a nálezu Ústavního
soudu spisová značka č. ÚS Pl 3/2014 mohou do archiválií vybraných archivních souborů dle § 37 odst. 11
nahlížet do osobních a citlivých údajů také badatelé dle ust. § 34 zákona č. 499/2004 Sb. a násl.
V případech nevyjmenovaných v ustanovení § 37 odst. 11 je nahlížení do archiválií obsahujících
osobní/citlivé údaje žijících osob možné jen se souhlasem osob (subjektu údajů) srv. § 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.
Vlastní spisy o výběru a přejímce nejsou předávány třetím osobám.

Vedoucí služebního úřadu
AGENDA PROŠETŘOVATELE Oznámení prošetřovateli podle nařízení vlády č. Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
145/2015 Sb.
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto Orgány činné v trestním řízení případně odvolací orgány správní
PODLE ZÁKOAN OSTÁTNÍ
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
zákon č.
SLUŽBĚ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.

234/2014 Sb., o státní službě
Nařízení
vlády č. 145/2015 Sb.
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
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;
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Účastník řízení nebo jeho zástupce
Osoba, která prokázala právní zájem nahlížet do spisu
Ministerstvo vnitra jako nadřízený správní orgán
Soudy při soudním přezkumu
Ústav pro studium totalitních režimů jako nadřízený orgán
Orgány činné v trestním řízení, soudy

ŽÁDOSTI PODEL ZÁKONA Č. Zpracování odborných stanovisek pro
Ministerstvo obrany a Etickou komisi v rámci
262/2011 Sb., " TŘETÍ
zákona č. 262/2011 Sb.
ODBOJ"

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
Intenrí příjemci:ředitelka Archivu, zaměstnanci 4. oddělení
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto Extenrí příjemci: Ministerstvo obrany České republiky; Etická komise České republiky pro ocenění účastníků
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Zákon č. odboje a odporu pro komunismu;Ústav pro studium totalitních režimů
262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu (§ 6 odst. 3
a § 7 odst. 7)
Zákon č. 181/2007 Sb.,
o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních
složek

DIGITALIZACE

Proces digitalizace archiválií

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
Intenrí příjemci: Úložiště digitálních kopií, zaměstnanci 5. oddělení
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto Extenrí příjemci: veřejnost, smluvní partneři
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
Zákon č.
181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu
bezpečnostních složek
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákona č. 262/2011 Sb.

LUSTRACE

Zpracování badatelských nebo úředních žádostí

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní
povinnosti podle dále uvedených zákonů a prováděcích předpisů k těmto
zákonům ve znění pozdějších předpisů:
zákon č.
181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu
bezpečnostních složek
zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon
některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním
příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy
České republiky)

Zaměstnanci Archivu
Externí žadatelé o provedení lustrací – instituce, jednotlivci, badatelé
pro studium totalitních režimů
Externí zpracovatelé: Gordic, spol. s.r.o., Microsoft Corporation, a.s.,
Externí kontroly

Ústavu

Doba uložení osobních údajů se řídí údaji uvedenými ve Služebním předpisu č. 5/2019 ředitelky Archivu bezpečnostních složek za dne 2. dubna 2019, kterým se stanoví spisový, skartační a podpisový řád,
jehož přílohou je spisový plán.

