
Informace dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ ČINNOST  
 
EVIDENCE SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ  
• Účel zpracování: zaevidování získaných sbírkových předmětů  
• Právní základ: splnění právní povinnosti (zákon č. 122/2000 Sb., Zákon o ochraně sbírek 

muzejní povahy) 
• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa,  
• Kategorie subjektů údajů: občané 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel, Ministerstvo 
kultury, účastníci 
• Doba uchování: po dobu činnosti Městského muzea a galerie Břeclav 

• Zdroj: vlastní sběr, archeologický nález, prodejce, dárce       
 
VÝSTAVNĚ PREZENTAČNÍ A EDUKAČNÍ ČINOST 

• Účel zpracování: realizace výstavně prezentační a edukační činnosti   
• Právní základ: splnění smlouvy  
• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, sídlo, IČ 

• Kategorie subjektů údajů: občané, organizace  
• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel 
• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: dodavatelé, živnostenský, obchodní rejstřík     
 
ARCHEOLOGIE – VÝZKUMY A DOHLEDY 

• Účel zpracování: realizace archeologických dohledů a výzkumů 

• Právní základ: splnění smlouvy  
• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, sídlo, IČ 

• Kategorie subjektů údajů: občané, organizace  
• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel 
• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: občané, organizace 

 
BADATELSKÁ ČINNOST 

• Účel zpracování: zpřístupnění sbírkového fondu 

• Právní základ: : splnění právní povinnosti (zákon č. 122/2000 Sb., Zákon o ochraně sbírek 
muzejní povahy) 
• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, 

telefonní číslo  
• Kategorie subjektů údajů: občané 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav 

• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: občané 

 



KNIHOVNA 

• Účel zpracování: zpřístupnění odborné knihovny  
• Právní základ: splnění právní povinnosti (zákon č. 257/2001 Sb., O knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) 
• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, 

telefonní číslo  
• Kategorie subjektů údajů: občané 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav 

• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: občané 
 

PŘIJETÍ DARŮ  
• Účel zpracování: přijetí darů od institucí a fyzických osob   
• Právní základ: splnění smlouvy 

• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, IČ, sídlo 

• Kategorie subjektů údajů: občané, organizace 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel, orgány města, 
auditor, daňový poradce 

• Doba uchování:  5 let  
• Zdroj: dárci  
 
 
 

ČINNOST TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA, KULTURA 
A CESTOVNÍ RUCH 
 
PŮJČOVÁNÍ KOL 

• Účel zpracování: zapůjčení kola na TIC 

• Právní základ: splnění smlouvy 

• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, 
adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo   
• Kategorie subjektů údajů: občané  
• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeu a galerie Břeclav  
• Doba uchování: 1 rok  
• Zdroj: občané  
 
NABÍJENÍ ČIPOVÝCH KARET BORS  
• Účel zpracování: nabíjení čipových karet BORS 

• Právní základ: splnění smlouvy 

• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození 
• Kategorie subjektů údajů: občané  
• Kategorie příjemců údajů: nejsou příjemci  
• Doba uchování: 0 

• Zdroj: občané  
 
 



PRODEJ VSTUPENEK V PŘEDPRODEJI 
• Účel zpracování: prodej vstupenek v předprodejních sítích 

• Právní základ: splnění smlouvy  
• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo  
• Kategorie subjektů údajů: občané  
• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeu a galerie Břeclav 

• Doba uchování: 0 

• Zdroj: občané 

 
REALIZACE KULTURNÍCH AKCÍ 
• Účel zpracování: realizace kulturních akcí   
• Právní základ: splnění smlouvy  
• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, sídlo, IČ, e-mailová 

adresa, telefonní číslo  
• Kategorie subjektů údajů: občané, organizace  
• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel, orgány města 

• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: dodavatelé, živnostenský, obchodní rejstřík     
 
 
 

EKONOMICKÉ A SPRÁVNÍ ČINNOSTI 
 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

• Účel zpracování: veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, poskytnutí dodávek 
či služeb 

• Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o veřejných zakázkách 

• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, IČ, datum narození, adresa, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, výpis z rejstříku trestů 

• Kategorie subjektů údajů: dodavatelé 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeu a galerie Břeclav, zřizovatel, orgány města, Úřad 
na ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel dotace, Finanční úřad, Ministerstvo financí 
• Doba uchování: 20 let 

• Zdroj: dodavatel, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík  
 
UZAVÍRÁNÍ SMLUV A OBJEDNÁVEK 

• Účel zpracování: uzavírání smluv, předběžná řídící kontrola 

• Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti správce 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, IČ, e-mailová adresa, 
telefonní číslo  
• Kategorie subjektů údajů: dodavatelé 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav  
• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: dodavatel 
 
 



 EVIDENCE RAZÍTEK – úsek Provozní a správní činnosti  
• Účel zpracování: evidence razítek 

• Právní základ: oprávněné zájmy správce či třetí strany 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení 
• Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav  

• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: zaměstnanci 

 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K 
INFORMACÍM  
• Účel zpracování: zpracování osobních údajů fyzických osob v souvislosti s podáním žádosti 

o informace dle zákona 106/1999 Sb. 
• Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o svobodném přístupu k informacím 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, 
funkce, údaje o mzdách 

• Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, zřizovatel,  občané - žadatelé 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel,  občan - tazatel 
• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: zaměstnanci, občan – žadatel 
  
PRONÁJEM PRODEJNÍCH STÁNKŮ, PROSTOR, PÓDIOVÉHO SYSTÉMU NIVTEC, SLUŽEBNÍHO 
VOZU OPEL VIVARU, PIVNÍCH SETŮ A VÝSTAVNÍHO FUNDUSU 
• Účel zpracování: pronájem výše uvedeného dle platného ceníku  
• Právní základ: splnění smlouvy 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, 
telefonní číslo 

• Kategorie subjektů údajů: občané, organizace  
• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel  
• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: občan, organizace  
 
DOŠLÁ POŠTA 

• Účel zpracování: zpracování korespondence  
• Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o archivnictví a spisové službě 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa,  
• Kategorie subjektů údajů: občané, zaměstnanci, zřizovatel, členové orgánů města, 

dodavatelé 

• Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Břeclav, zřizovatel, Krajský úřad, orgány veřejné 
správy 

• Doba uchování: podle obsahu dokumentu dle platného spisového plánu 

• Zdroj: občané, zaměstnanci, dodavatelé  
 
 
 
 



KAMEROVÝ SYSTÉM 

• Účel zpracování: provoz kamerového systému 

• Právní základ: splnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce 

• Kategorie osobních údajů: obrazový záznam 

• Kategorie subjektu údajů: občané 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel, orgány činné 
v trestním řízení, orgány veřejné správy 

• Doba uchování: 1 měsíc 

• Zdroj: občané 

 
 
 

EKONOMICKÁ A ÚČETNÍ ČINNOST 
 

POKLADNA  
• Účel zpracování: příjem peněz v hotovosti  
• Právní základ: splnění právní povinnosti – daňový zákon, občanský zákoník,  
• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, platební titul, placená částka 

• Kategorie subjektů údajů: občané 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav  
• Doba uchování: 10 let 

• Zdroj: poplatník, úseky Městského muzea a galerie Břeclav  
 
PODPISOVÁ PRÁVA K BANKOVNÍMU ÚČTU  
• Účel zpracování: seznam osob oprávněných ke schvalování transakcí na bankovním účtu 

• Právní základ: oprávněné zájmy správce či třetí strany   
• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, 

fotografie, pohlaví, rodinný stav, rodné příjmení, státní příslušnost, podpis 

• Kategorie subjektů údajů: ředitel, zástupce ředitele 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, banky 

• Doba uchování: 10 let 

• Zdroj: zaměstnanci 
 

ÚČETNICTVÍ  
• Účel zpracování: vedení účetní evidence 

• Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon 
o DPH, zákon o obcích, daňový řád 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, DIČ, IČ, e-mail, telefonní 
číslo 

• Kategorie subjektů údajů: dodavatelé, odběratelé 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel, auditor, daňový 
poradce, krajský úřad, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Policie 

• Doba uchování: 10 let 

• Zdroj: dodavatel, odběratel 
 
 
 



PERSONÁLNÍ ČINNOST 
 
PRACOVNÍ A MZDOVÁ AGENDA  
• Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 

• Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti – zákoník práce, zákon o 
nemocenském pojištění, daňový řád, zákon o dani z příjmů, zákon o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon o 
zaměstnanosti, zákon o účetnictví, občanský zákoník 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, rodinný stav, rodné příjmení, údaje o dosavadní 
praxi, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o dovednostech, údaje o pracovních schopnostech, 
údaje o rodinném příslušníkovi, docházka, informace o platu a odměnách, výpis z rejstříku 
trestů 

• Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, zřizovatel   
• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel, orgány veřejné 

správy, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutoři, OSSZ, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, 
inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, Policie ČR 

• Doba uchování: 1 - 50 let 

• Zdroj: zaměstnanci 
 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST  
• Účel zpracování: zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v souvislosti s 

výběrovým řízením   
• Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti – zákon o úřednících územních 

samosprávných celků 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, údaje o dosavadní praxi, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o dovednostech, 
údaje o pracovních schopnostech, výpis z Rejstříku trestů,   
• Kategorie subjektů údajů: uchazeči o zaměstnání 
• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel, členové 

výběrových komisí 
• Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení 
• Zdroj: uchazeči o zaměstnání 
 
ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ  
• Účel zpracování: zpracování osobních údajů studentů na praxi 
• Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti – školský zákon 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození 
• Kategorie subjektů údajů: studenti 
• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel, škola 

• Doba uchování: 5 let 

• Zdroj: škola 

 
 
 
 



PROJEKTOVÁ A DOTAČNÍ ČINNOST  
 
ŽÁDOSTI O DOTACE – MMG Břeclav  
• Účel zpracování: příprava žádostí o dotace, kde je MMG příjemcem  
• Právní základ: splnění smlouvy – dle dotačních titulů a jejich podmínek 

• Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, rodné číslo, 
telefonní číslo 

• Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, příjemci finančních prostředků získaných 
městským muzeem prostřednictvím dotace 

• Kategorie příjemců údajů: Městské muzeum a galerie Břeclav, zřizovatel, orgány města, 
poskytovatel dotace, zřizovatel, kontrolní orgány 

• Doba uchování: 20 - 30 let 

• Zdroj: zaměstnanci, občané, firmy 
 

ČERPÁNÍ DOTACÍ – MMG Břeclav  
• Účel zpracování: administrace dotace   
• Právní základ: splnění smlouvy – dle dotačních titulů a jejich podmínek 

• Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, 
telefonní číslo 

• Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci 
• Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Břeclav, poskytovatel dotace, Finanční úřad 

• Doba uchování: 10 let 

• Zdroj: zaměstnanci 
 


