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Záznam o činnostech zpracování 

Zpracovávané osobní údaje: 
 

Správce osobních údajů:  JSCAR Lease s.r.o. 
 jméno 

   příjmení 
 

Odpovědná osoba:  Jakub Skřivánek 
 trvalé bydliště 

   doručovací adresa 
 

Název zpracování:  Zákazníci osobní údaje-marketing rozesílání emailů,policie 
 věk 

   datum narození 
 

Popis: Osobní údaje 
 místo narození 

    rodné číslo 
 

Skupina subjektů a činnost: Policie 
 osobní stav 

    zdravotní znevýhodnění 
 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů: 
  fotografický záznam 

 
 Splnění právní povinnosti  Splnění smlouvy / opatření před smlouvou 

 video záznam 
 

 Splnění úkolů ve veřejném zájmu  Ochrana oprávněných zájmů správce 
 audio záznam 

 
 Ochrana životně důležitých zájmů  Udělený souhlas subjektu 

 e-mailová adresa 
    telefonní číslo 
 

Způsob uložení osobních údajů:  Elektronicky  Analogově (v papírové formě) 
 IP adresa 

    identifikační číslo 
 

Místo uložení OÚ: 1.Smlouvy kancelář 
 daňové číslo 

  
2.počítač 

 číslo občanského průkazu 
  

3. 
 číslo řidičského průkazu 

    číslo cestovního pasu 
 

Lhůty pro výmaz osobních údajů: 10let 
 číslo bankovního účtu 

   
 vzdělání 

 

Kdo má přístup k osobním 
údajům:Syn  

  příjem 
 

(skupiny) 
  výkonnost 

    zdravotní pojišťovna 
 

Způsob zpracování osobních údajů:  Manuální  Automatizovaný 
 počet dětí 

    mateřská 
 

Příjemci OÚ: 1.Policie EU ČR 
 nemocenská 

  
2.Finanční úřad 

 benefity 
  

3.Městský úřad 
 plán práce/výkaz 

    podpis 
 

Existují zpracovatelé OÚ?  ANO  NE 
 hlas (zabarvení) 

 
1. Smlouva  ANO  NE 

 OÚ člena rodiny 
 

2. Smlouva  ANO  NE 

  
3. Smlouva  ANO  NE 

Zvláštní kategorie OÚ: 
    údaje o rasovém původu 
 

Přenos osobních údajů mimo EU:  ANO  NE 
 údaje o etnickém původu 

    politické názory 
 

Musí být souhlas se zpracováním osobních údajů:  ANO              NE 
 náboženské vyznání 

 
Existuje systém pro získávání a evidenci souhlasů:  ANO              NE 

 filozofické vyznání 
    členství v odborech 
 

Ochranná a bezpečnostní opatření: 
  zdravotní stav 

 
 Uzamykatelná skříň / trezor  E-maily + šifrované protokoly 

 poskyt. zdravotní služby 
 

 Uzamykatelná kancelář  Zálohování dat 
 sexuální orientace 

 
 Zámky na vchodech do budovy  Firewall 

 trestní delikty 
 

 Zabezpečovací systém  Přístupová práva a hesla k PC 
 pravomocná odsouzení 

 
 Kamerový systém  Přístupová práva a hesla k programům 

 DNA 
 

 Vnitřní předpis, směrnice  Antivirový systém 
 krevní skupina 

 
 Jiná: 

  Rh faktor krve 
    snímek obličeje 
    otisk prstu 
    snímek oční duhovky 
 

Datum, jméno a podpis: 
 


