
Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

 

Puncovní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní 

zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících 

ze zvláštního zákona: 

Personální a mzdová agenda 

 Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi 

spojených 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání,  

 Kategorie příjemců údajů: Puncovní úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, 

FÚ,MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař 

 Doba uchování: 5 nebo 10 let nebo  45 let dle typu dokumentu (dle spisového a 

skartačního řádu) 

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst 

 Účel zpracování : zajišťování agendy výběrových řízení  

 Kategorie osobních údajů : adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku 

trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí). 

 Kategorie subjektu údajů : účastníci výběrových řízení. 

 Kategorie příjemců : Puncovní úřad (členové výběrových komisí). 

 Doba uchování : 1 rok ( dle spisového a skartačnícho řádu)  

Rejstřík – evidence výrobců a obchodníků 

 Účel zpracování: rejstřík subjektů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

 Kategorie subjektu údajů:  FO a PO, odpovědný zástupce 

 Kategorie příjemců údajů: Puncovní úřad 

  

 Kategorie příjemců údajů: veřejný  

FO: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa nebo bydliště, místo podnikání a adresa 

pro písemný styk, je-li odlišná od místa podnikání, adresy provozoven, pokud jsou 

zřízeny, elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, druh 

činnosti s drahými kovy, 

PO: obchodní firma nebo název, sídlo, adresa provozoven, pokud jsou zřízeny, 

elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a 

příjmení, adresa nebo bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem 

statutárního orgánu, druh činnosti s drahými kovy, 

 Doba uchování: 20 let po ukončení činnosti ( dle spisového a skartačního řádu)  

Správní řízení vedená podle puncovního zákona č. 539/1992 Sb., v platném 

znění 

 Účel zpracování: vedení správních řízení podle puncovního zákona č. 539/1992 

Sb., v platném znění,  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické  
 Kategorie příjemců údajů: Puncovní úřad, MPO, Celní správa, soudy, Policie ČR 

 Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 



Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: Puncovní úřad 

 Doba uchování: 5 let 

 

Rejstřík – evidence předkladatelů zboží a výrobků 

 Účel zpracování: evidence a kontrola předkládaného zboží a výrobků 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

 Kategorie subjektu údajů:  FO a PO, odpovědný zástupce 

 Kategorie příjemců údajů: Puncovní úřad 

 Doba uchování: 5 let ( dle spisového a skartačního řádu) 

Hospodaření s majetkem státu 

 Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi 

spojených 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: FO a PO ČR a cizina,  

 Kategorie příjemců údajů: Puncovní úřad 

 Doba uchování: 5 nebo 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 

Kamerový systém 

 Účel zpracování: zajištění ochrany majetku 

 Kategorie osobních údajů: kamerový záznam osoby pohybující se v objektu 

 Kategorie subjektu údajů: FO  

 Kategorie příjemců údajů: Puncovní úřad, Policie ČR 

 Doba uchování: 30 až 90 dní ( dle technického zařízení) 

 

 

 

 

 

Zodpovídá:  Puncovní úřad 


