
Odbor památkové péče, školství a kultury 

Školství a kultura 

Účel zpracování osobních údajů: 

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 

zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 kontrola osobních údajů u žadatelů o dotace – dle zásad schválených orgánem města 
 zpracování seznamu dětí pro zápis žáků do 1. ročníků ZŠ 
 vedení personálních spisů ředitelů škol 
 organizování konkurzů na místa ředitelů ZŠ a MŠ a ZUŠ 

Kategorie (rozsah) zpracování osobních údajů: 

 jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště u žadatelů o dotace a granty 
 jméno, příjmení, datum narození, bydliště dětí, které se mají zúčastnit zápisu do 1. tříd 
 jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní stav, národnost, doklady 

o vzdělání, délka praxe (personální agenda ředitelů) 
 jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní stav, národnost, doklady 

o vzdělání (v konkurzním řízení na místo ředitelů ZŠ a MŠ a ZUŠ) 
 jméno, příjmení, datum narození, bydliště dětí navštěvujících mateřské školy 

Kategorie subjektů údajů: 

 fyzické osoby  

Kategorie příjemců údajů: 

 Městský úřad Horažďovice  

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu  
 

Smlouvy o kulturním vystoupení, o spolupráci, o dílo, o vytvoření díla  

Účel zpracování: smlouvy o kulturním vystoupení, smlouvy o spolupráci, smlouvy o dílo, 
smlouvy o vytvoření díla a jeho dalším užití, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon)  

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce  
Kategorie příjemců údajů: správce  
Doba uchování: 5 let 

Památkové péče 

Účel zpracování osobních údajů: 

 příjem žádostí a následné vydávání závazných stanovisek a rozhodnutí fyzickým 
a právnickým osobám dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči  

 přestupkové řízení  
 příjem žádostí o dotace MK ČR pro obce s rozšířenou působností 
 potvrzování žádostí o dotace Plzeňského kraje KÚ a potvrzování závěrečných vyúčtování 
 příjem žádostí o finanční příspěvek města Horažďovice 
 příjem oznámení o kulturní akci včetně poplatku městu za kulturní akci 



Kategorie (rozsah) zpracování osobních údajů: 

 jméno, příjmení, titul 
 datum narození  
 bydliště (sídlo firmy)  

Kategorie subjektů údajů: 

 fyzické osoby 

Kategorie příjemců údajů: správce a příslušné orgány státní správy 

 

 

 

 

 

 

 

 


