poř.č.

Filtr

S KÝM DPO PROVEDL
KONTROLNÍ ZÁZNAM
DATUM KONTROL.
ZÁZNAMU

Obecný popis
technických a
organizačních
bezpečnostních
opatření (je-li to
možné)

13

1a Záznam
zpracování
(povinné)

souvis. ustan.

Obec:
Neumětely

ustanovení ON

POMOCNÉ OTÁZKY /
skupina
příklady
otázek k
forma odpovědi
implement Pojmenování a popis agendy
aci ON
/ parametr zpracování OsÚ
© Oldřich Kužílek, Tomáš Pavelka, SMS ČR. Nešířit.
Počet prázdných buněk ve sloupci

evidence
obyvatel

mzdová a
personální
agenda

Vítání občánků

Volby

evidence psů a
popl. za
komunální
odpad

smlouvy stočné
hřbitov,
a vyúčtování
poplatky
stočného

Pronájmy
nebytové
hospodářství

Spisová služba

Účetní agendy

seznam dětí k
Obecní
zápisu do MŠ a
knihovna
ZŠ

Poskytování
informací dle
Kácení stromů
zákona 106/1999
Sb.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jméno, příjmení, funkce Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Luděk Kuniak,
Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní Vavřičková, účetní starosta
Datum zpracování
kontrol.. záznamu?
Jaké je technické,
organizační opatření
proti protiprávnímu
zpracování A
OCHRANU OsÚ jsou
zavedena?
viz. list
"zabezpečení"

datum (ctrl + ;)

text, odrážky (např.
zavedeno řízení
přístupu)
30/
1/g
,
5/1 32/
/f) 1

9.4.2018

listinná podoba:
zamčeno na oú,
mříže, zámek,
elektronické
zabezpečení. PC:
heslo, heslo do
Triady.

18.4.2018

listinná podoba:
zamčeno na oú,
mříže, zámek,
elektronické
zabezpečení. PC:
heslo, heslo do
Triady.

18.4.2018

listinná podoba:
zamčeno na oú,
mříže, zámek

18.4.2018

19.4.2018

19.4.2018

listinná podoba:
zamčeno na oú,
mříže, zámek PC: listinná podoba:
heslo, heslo do
šanony ve skříni, v listinná podoba:
Triady.
PC - heslo
šanony ve skříni

19.4.2018

19.4.2018

19.4.2018

19.4.2018

listinná podoba:
listinná podoba:
listinná podoba:
listinná podoba:
šanony ve skříni, v šanony ve skříni, v šanony ve skříni, v šanony ve skříni, v
PC - heslo
PC - heslo
PC - heslo
PC - heslo

24.4.2018

v PC - heslo

18.5.2018

v PC - heslo

22.5.2018

Luděk Kuniak,
starosta
22.5.2018

listinná podoba:
listinná podoba:
šanony ve skříni, v šanony ve skříni, v
PC - heslo
PC - heslo

