účel zpracování OÚ

osobní údaj

marketingová činnost
prezentace výstavních projektů a doprovodných akcí

jméno a příjmení

v propagačních materiálech

fotografie

zasílání newsletterů a pozvánek na akce pořádané
GHMP

obrazový záznam
datum narození
adresa bydliště
email
telefonní číslo
národnost
podpis

obchodní služby
prodej/rezervace vstupenek a zboží v kamenných
prodejnách
a pronajímání prostor soukromým subjektům pro
pořádání
společenských akcí

jméno a příjmení
adresa bydliště
email
telefonní číslo
datum narození
informace o zdravotním stavu
(pokud je subjekt údajů sdělí)
podpis

edukační činnost

pořádání edukačních programů pro děti a dospělé

jméno a příjmení

rezervace edukačních programů a komentovaných
prohlídek

telefonní číslo
email
adresa bydliště
číslo bankovního účtu
číslo občanského průkazu
podpis

ochrana sbírek
ochrana osob a majetku, provozování kamerového
systému
evidence návštěv

obrazový záznam
jméno a příjmení
datum narození
adresa bydliště
číslo občanského/řidičského
průkazu
telefonní číslo
email
podpis
RZ

knihovní služby
registrace nových uživatelů

jméno a příjmení

výpůjční služby

datum narození
občanský průkaz/cestovní pas
adresa bydliště

email
telefonní číslo
podpis

management/registr sbírek
agenda zápůjček a akvizicí

jméno a příjmení

vývoz kulturních statků

datum narození
místo narození
rodné číslo
občanský průkaz/řidičský průkaz
cestovní pas
adresa bydliště
email
telefonní číslo

nábor a evidence zaměstnanců
pracovněprávní agenda

Jméno a příjmení

mzdové účetnictví
výběrová řízení

Rodné příjmení a předcházející
příjmení
Datum narození

evidence zaměstnanců

Místo narození

pracovnělékařské služby

Rodné číslo
Občanský průkaz
Řidičský průkaz
Profesní oprávnění

Adresa bydliště
Adresa doručovací
Email
Telefonní číslo
Národnost
Pracovní funkce
Pracovní zařazení/organizační
jednotka
Osobní číslo
Zdravotní pojišťovna
Důchod
Zdravotní způsobilost
Zdravotní omezení, invalidita
Fotografie
Bankovní účet
Půjčky a závazky
Exekuce a insolvence
Členství v odborech
Záznam o požití alkoholu či drog
Dokumenty dokládající děti či
partnera
Dokumenty dokládající vzdělání
Předešlý zaměstnavatel
Sociální pojištění a číslo pojištěnce
(cizinci)

Zdravotní pojištění a číslo
pojištěnce (cizinci)
Pracovní povolení, tzv.
zaměstnanecká karta
Mzda (zaměstnance)
Srážky ze mzdy
Nákladové středisko
Evidenční číslo
Podpis
Výpis z rejstříku trestů

veřejné zakázky
výběrová řízení

Jméno a příjmení

uzavírání smluv s dodavateli

Datum narození
Občanský průkaz ID
Profesní oprávnění
Adresa
Email
Telefonní číslo
Pracovní role/funkce
Pracovní zařazení/organizační
jednotka
Škodní pojišťovna
Bankovní účet
Exekuce a insolvence

Dokumenty dokládající vzdělání
Podpis
Výpis z rejstříku trestů

archivní služby
archivace obrazového a tištěného materiálu
vzniklého z výše
uvedených činností zpřístupňování archivu
badatelům

Jméno a příjmení
Datum narození
Místo narození
Adresa
Email
Telefonní číslo
Státní příslušnost
Číslo občanského průkazu/pasu

