
Zkrácený název činnosti 
zpracování

Detailní popis činnosti zpracování D ůvod zpracování III. Kategorie osobních údaj ů

BOZP a PO Roční prověrka BOZP

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 133/1985 Sb.

Jméno, příjmení, titul, datum narození, kontakty (telefon, mobil, e-mail), 
kontaktní adresa, trvalá adresa.

Evidence majetku Evidence majetku dle druhů a zaměstnanců

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 256/2013 Sb.
Zákon č. 563/1991 Sb.

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště.

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění smlouvy , 
objednávky

Nájemci byt ů, nebyt ů, pozemk ů (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice):
jméno, příjmení, titul, rodinný stav, rodné číslo, datum narození, číslo
bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, evidenční číslo SIPO,
adresa pro doručování, adresa trvalého pobytu, IĆ, DIČ.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování 
nezbytné pro ú čely oprávn ěného zájmu

Vlastníci jednotek (byty v osobním vlastnictví): jméno, příjmení, titul,
rodné jméno, rodinný stav, rodné číslo, datum narození, číslo OP, státní
občanství, státní příslušnost, číslo bankovního účtu, kontakty (telefon,
mobil, e-mail), evidenční číslo SIPO, kontaktní adresa, trvalá adresa,
adresa prostoru, variabilní symbol uživatele, číslo jednotky, podlahová
plocha (podíl na společných částech domu, datum převodu jednotky).

Spolubydlící osoby (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice) : jméno,
příjmení, titul, vztah k nájemci, datum narození, telefonní číslo, e-mailová
adresa.

Rodinní p říslušníci a spolubydlící osoby (byty v osobním vlastnictví ): 
jméno, příjmení, titul, rodné jméno, vztah k nájemci, rodné číslo, datum
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost.

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění smluv, objednávek

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 563/1991 Sb.
Zákon č. 235/2004 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování 
nezbytné pro ú čely oprávn ěného zájmu

Správce: Domažlická správa nemovitostí spol. s.r.o. , Zahradní 513, 344 01 Domažlice, datová schránka číslo: b94zfrw

Evidence opravEvidence oprav

Fakturace 
Dodavatelské faktury, faktury údržby, objednávky, prodeje 
zaměstnancům, složenky, vydané faktury FO, zakázkové listy

Nájemci byt ů, nebyt ů, pozemk ů (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice) : 
jméno, příjmení, titul, rodinný stav, rodné číslo, datum narození, číslo 
bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, evidenční číslo SIPO, 
adresa pro doručování, adresa trvalého pobytu, IĆ, DIČ.

Vlastníci jednotek (byty v osobním vlastnictví): Jméno, příjmení, titul, 
rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu, kontakty (telefon, mobil, e-
mail), kontaktní adresa, trvalá adresa, adresa prostoru.
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Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR -
pro plnění smlouvy o zpracovní osobních 
údajů pro zajišťování správy domu

ostatní příkazní, mandátní, komisionářské 
smlouvy

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 458/2000 Sb.
Zákon č. 274/2001 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění smlouvy

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti:
Zákon č. 262/2006 Sb., - Zákoník práce,
Zákon č. 435/2004 Sb., - Zákon o 
zaměstnanosti,
Zákon č. 251/2005 Sb., - Zákon o inspekci 
práce,
Zákon č. 586/1992 Sb., - Zákon o daních z 
příjmů,
Zákon č. 187/2006 Sb., - Zákon o 
nemocenském pojištění,
Zákon č. 120/2001 Sb., - Exekuční řád,
Zákon č. 182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
Zákon č. 582/1991 Sb., - Zákon o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení,
Zákon č. 589/1992 Sb., - Zákon o pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku   zaměstnanosti,
Zákon č. 155/1995 Sb., - Zákon o 
důchodovém pojištění,
Zákon č. 592/1992 Sb., - Zákon o pojistném 
na všeobecné zdravotní pojištění

Hospodá řské smlouvy

Tiskopisy pro přepis energií, osoby se smluvním vztahem 
(dodavatelsko-odběratelské vztahy), podklad pro Energie Reality, 
příkazní smlouvy, příkazní smlouvy s SVJ, smlouva o dodávkách 
tepla, smlouvy o dílo, smlouvy o úvěru (SVJ), smlouvy s dodavateli

Personalistika (PAM)

Dohoda o hmotné odpovědnosti, žádanka o dovolenou, propustka 
k lékaři, kontrolní lístek, evidence poskytnutých příspěvků, 
evidenční list důchodového pojištění, kmenový list zaměstnance, 
lékařské prohlídky, malé osobní karty, mzdové zařazení – dohoda, 
mzdový list zaměstnance, mzdový výkaz zaměstnance, potvrzení o 
pracovní neschopnosti, oznámení o nástupu a ukončení 
zaměstnání, potvrzení pro účely daňových slev, potvrzení na žádost 
soudu, ČSSZ, exekutorů, insolvenčního správce apod., potvrzení o 
vzdělání, školení, kurzech, potvrzení na žádost zaměstnance, 
pracovní náplně, pracovní smlouvy, prohlášení poplatníka daně 
z příjmu FO, rozpis směn, smlouvy na životní a penzijní pojištění, 
smlouvy o půjčkách, výplatní list, převod mzdy na účet 
zaměstnance, zápočtový list, žádosti o příspěvky ze soc.fondu.

Nájemci byt ů, nebyt ů, pozemk ů (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice): 
jméno, příjmení, titul, rodinný stav, rodné číslo, datum narození, číslo 
bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, evidenční číslo SIPO, 
adresa pro doručování, adresa trvalého pobytu, IĆ, DIČ.

Vlastníci jednotek (byty v osobním vlastnictví):  jméno, příjmení, titul, 
rodné jméno, rodinný stav, rodné číslo, datum narození, číslo OP, státní 
občanství, státní příslušnost, číslo bankovního účtu, kontakty (telefon, 
mobil, e-mail), evidenční číslo SIPO, kontaktní adresa, trvalá adresa, 
adresa prostoru, variabilní symbol uživatele, číslo jednotky, podlahová 
plocha (podíl na společných částech domu, datum převodu jednotky).

Spolubydlící osoby (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice) : jméno, 
příjmení, titul, vztah k nájemci, datum narození, telefonní číslo, e-mailová 
adresa.

Rodinní p říslušníci a spolubydlící osoby (byty v osobním vlas tnictví): 
jméno, příjmení, titul, rodné jméno, vztah k nájemci, rodné číslo, datum 
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost.

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, 
telefon, místo narození, státní příslušnost, přechodné bydliště, zdravotní 
pojišťovna, bankovní spojení, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, 
stav, rodinný příslušník, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, 
platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, invalidita,  
podpis, údaje o zdravotním stavu, fotografie.
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Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění smlouvy

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování 
nezbytné pro ú čely oprávn ěného zájmu

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 563/1991 Sb.
Zákon č. 235/2004 Sb.
Zákon č. 280/2009 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování 
nezbytné pro ú čely oprávn ěného zájmu

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR -
zpracování nezbytné pro plnění příkazní 
smlouvy o správě mezi DSN spol. s r.o. a 
SVJ

zpracování nezbytné pro plnění smlouvy o 
zpracování osobních údajů při zajišťování 
správy domu SVJ a DSN spol. s r.o.

Příjmové a výdajové doklady DSN spol., Společenství vlastníků 
jednotek (dále jen „SVJ“), inventarizace pokladen

Pokladna

Plné moci, zmocnění
Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, číslo OP, kontaktní 
adresa, trvalá adresa.

Pohledávky

Návrh na platební rozkaz, platební rozkaz, podklady k žalobám, 
předžalobní upomínky, rozhodnutí vykonavatele o exekuci, 
skladová evidence uložených věcí z exekuce, splátkové kalendáře, 
upomínky, usnesení o dědictví, usnesení soudu, výzva k úhradě 
soudních poplatků, žádost o podání žaloby (vyklizení, exekuce)

Nájemci byt ů, nebyt ů, pozemk ů (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice): 
jméno, příjmení, titul, rodinný stav, rodné číslo, datum narození, číslo 
bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, evidenční číslo SIPO, 
adresa pro doručování, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ.

Vlastníci jednotek /(byty v osobním vlasntictví), o statní klienti FO : 
jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodinný stav, roční číslo, datum 
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost, číslo bankovného 
účtu, kontakty (telefon, mobil, e-mail), evidenční číslo SIPO, kontaktní 
adresa, trvalá adresa, adresa prostoru, variabilní symbol uživatle, číslo 
jednotky, podlahová plocha (podíl na společných částech domu, datum 
převodu jednotky).

Spolubydlící osoby (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice) : jméno, 
příujmení titul, vztah k nájemci, datum nerození, telefonní číslo, e-mailová 
adresa.

Rodinní p říslušníci a spolubydlící osoby (byty v osobním vlas ntictví) : 
jméno, příjmení, titul, rodné jméno, vztah k nájemci, rodné číslo, datu 
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost.

Nájemci byt ů, nebyt ů, pozemk ů (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice): 
jméno, příjmení, titul, rodinný stav, rodné číslo, datum narození, číslo 
bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, evidenční číslo SIPO, 
adresa pro doručování, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ.

Vlastníci jednotek /(byty v osobním vlasntictví), o statní klienti FO: 
jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodinný stav, roční číslo, datum 
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost, číslo bankovného 
účtu, kontakty (telefon, mobil, e-mail), evidenční číslo SIPO, kontaktní 
adresa, trvalá adresa, adresa prostoru, variabilní symbol uživatle, číslo 
jednotky, podlahová plocha (podíl na společných částech domu, datum 
převodu jednotky).

Plné moci, zmocn ění
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Revizní zprávy Revizní zprávy

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 19/1979 Sb.
Zákon č. 18/1979 Sb.
Zákon č. 392/2003 Sb.
Zákon č. 75/2002 Sb.
Zákon č. 21/1979 Sb.
Zákon č. 85/1978 Sb.
Zákon č. 91/1993 Sb.
Zákon č. 26/1989 Sb.
Zákon č. 239/1998 Sb.
Zákon č. 50/1978 Sb.
Zákon č. 133/1985 Sb., + vyhl. 246/2001
Zákon č. 262/2006

Klienti, odb ěratelé poskytovaných služeb:  jméno, příjmení, titul, rodinný 
stav, rodné číslo, datum narození, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-
mailová adresa, evidenční číslo SIPO, adresa pro doručování, adresa 
trvalého pobytu, IČ, DIČ.

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR -
zpracování nezbytné pro plnění smlouvy o
pronájmu kotelen

zpracování nezbytné pro plnění mandátní
smlouvy o správě mezi Městem Domažlice a
DSN spo. s r.o.

zpracování nezbytné pro plnění ostatních
smluv se zřizovatelem společnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 128/2000 Sb.
Zákon č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 256/2013 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 262/2006 Sb.

Spolubydlící osoby (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice): jméno, 
příujmení titul, vztah k nájemci, datum nerození, telefonní číslo, e-mailová 
adresa.

Rodinní p říslušníci a spolubydlící osoby (byty v osobním vlas ntictví): 
jméno, příjmení, titul, rodné jméno, vztah k nájemci, rodné číslo, datu 
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost.

Zaměstnanci : jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalá adresa

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 370/2017 Sb.
Zákon č. 563/1991 Sb.
Zákon č. 235/2004 Sb.

Rozhodnutí RM a ZM Usnesení rady města a zastupitelstva města

Zaměstnanci, ostatní klienti FO:  jméno, příjmení, titul, rodinný stav, rodné 
číslo, datum narození, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová 
adresa, evidenční číslo SIPO, adresa pro doručování, adresa trvalého 
pobytu, IČ, DIČ.

Směrnice a řády
Řády, směrnice jednatele, příkazy jednatele, provozní řády kotelen, 
požární poplachové směrnice, požární řády, kolektivní smlouva, 

Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodinný stav, rodné číslo, datum 
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost, číslo bankovního 
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Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování 
nezbytné pro ú čely oprávn ěného zájmu

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – 
zpracování nezbytné pro plnění mandátní 
smlouvy o správě mezi Městem Domažlice a 
DSN spol. s r.o.

pro plnění smlouvy o správě objektů 
Společenství vlastníků jednotek

pro plnění smlouvy o zpracování osobních 
údajů pro zajišťování správy domu

ostatní příkazní, mandátní, komisionářské 
smlouvy

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 499/2004 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování 
nezbytné pro ú čely oprávn ěného zájmu

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 168/999 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování 
nezbytné pro ú čely oprávn ěného zájmu

Školení zam ěstnanc ů
Osvědčení o školení pracovníků, osvědčení obsluh, školení řidičů 
referentů, záznam o školení zaměstnanců, záznam o vstupním 
školení

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č.262/2006 Sb.

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, 
telefon, místo narození, státní příslušnost, podpis, údaje o zdravotním 
stavu, fotografie.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 563/1991 Sb.
Zákon č. 235/2004 Sb.

Vedení účetnictví DSN spol. s r.o.

Pokladní doklady včetně podkladů, přijaté faktury, vydané faktury, 
bankovní výpisy, evidence majetku, evidence požadavkových listů, 
registratura, evidence skladových dokladů, evidence upomínek 
neuhrazených pohledávek, exekuce, dokladové inventury, 
inventarizace majetku, evidence dodavatelských objednávek, 

Spisová služba a korespondence
Dopis, korespondence, korespondence datovou schránkou, 
korespondence dopis, korespondence e-mail, korespondence SMS, 
odeslaná pošta, přijatá pošta, žádosti, stížnosti

Nájemci byt ů, nebyt ů, pozemk ů (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice) : 
jméno, příjmení, titul, rodinný stav, rodné číslo, datum narození, číslo 
bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, evidenční číslo SIPO, 
adresa pro doručování, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ.

Vlastníci jednotek /(byty v osobním vlasntictví), o statní klienti FO : 
jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodinný stav, roční číslo, datum 
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost, číslo bankovného 
účtu, kontakty (telefon, mobil, e-mail), evidenční číslo SIPO, kontaktní 
adresa, trvalá adresa, adresa prostoru, variabilní symbol uživatle, číslo 
jednotky, podlahová plocha (podíl na společných částech domu, datum 
převodu jednotky).

Spolubydlící osoby (byty ve vlastnictví M ěsta Domažlice) : jméno, 
příujmení titul, vztah k nájemci, datum nerození, telefonní číslo, e-mailová 
adresa.

Rodinní p říslušníci a spolubydlící osoby (byty v osobním vlas ntictví): 
jméno, příjmení, titul, rodné jméno, vztah k nájemci, rodné číslo, datu 
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost.

Zaměstnanci: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, číslo
bankovního účtu, kontakty (telefon, mobil, e-mail), kontaktní adresa, trvalá
adresa, číslo smlouvy penzijního a životního pojištění.

Ostatní klienti FO: jméno, příjmení, titul, rodinný stav, rodné číslo, datum
narození, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa,

Škodní a pojistné události
Hlášení pojistné události, předpisy škody vůči zaměstnancům, 
rozhodnutí o škodní události

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, 
telefon, místo narození, státní příslušnost, podpis, údaje o zdravotním 
stavu, fotografie.

Směrnice a řády požární poplachové směrnice, požární řády, kolektivní smlouva, 
pravidla a rozpočet čerpání sociálního fondu

narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost, číslo bankovního 
účtu, kontakty (telefon, mobil, e-mail), kontaktní adresa, trvalá adresa



Zkrácený název činnosti 
zpracování

Detailní popis činnosti zpracování D ůvod zpracování III. Kategorie osobních údaj ů

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování 
nezbytné pro ú čely oprávn ěného zájmu

Výběrová řízení
Cenové nabídky, seznam oslovených zájemců, výzva k podání 
nabídky

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování 
nezbytné pro pln ění právní povinnosti
Zákon č. 134/2016 Sb.

Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodinný stav, rodné číslo, datum 
narození, číslo OP, státní občanství, státní příslušnost, kontakty (telefon, 
mobil, e-mail),  kontaktní adresa, trvalá adresa, adresa prostoru.

inventarizace majetku, evidence dodavatelských objednávek, 
evidence dopravy, BOZP, penzijní + životní pojištění zaměstnanců

narození, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa,
evidenční číslo SIPO, adresa pro doručování, adresa trvalého pobytu, IČ,
DIČ.


