Účel zpracování

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Typy osobních údajů

Doba uchování osobních údajů

Právní základ

CELNÍ OBLAST
Evidence dovezeného neobchodního zboží osvobozeného Fyzické osoby dovážející zboží neobchodní adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, adresa bydliště, ulice, 10 let, poté výmaz nebo archivace
od celního dluhu.
povahy osvobozené od celního dluhu.
citlivé údaje;
č.p.,
město, PSČ, země, RČ/číslo
dokladu, datum narození, ČOP, podpis,
EORI

Evidence a správa
daňového dluhu.

jistot

pro

zajištění

celního

nebo hospodářské
osoby

subjekty

Registr hospodářských subjektů a jiných osob, které v hospodářské subjekty,
rámci svých aktivit vstupují do styku s celními orgány. Při hospodářských subjektů
registraci osoby jsou celní orgány povinny shromažďovat a
uchovávat o této osobě stanovené údaje, které tvoří
záznam v systému registračních a identifikačních čísel
hospodářských subjektů, které jsou jedinečné na celním
území EU.

Evidence a
prohlášení.

správa

tranzitních

a

vývozních

a

jejich

Kategorie příjemců osobních údajů

Čl. 6 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 K předávání nedochází.
ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném
znění;
Čl. 3 až 6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)
2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o
podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v
platném znění;
Čl. 7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24.
listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým
ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění;
§ 56 odst. 1, § 60 odst. 1 a § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

pověřené adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, adresa bydliště/sídla, 1 rok od uplynutí platnosti jistoty archivace, poté § 45 odst. 1 písm. f), § 202 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním K předávání nedochází.
citlivé údaje
ulice, č.p., město, PSČ, země (může se výmaz po 10 let
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
jednat o fyzickou osobu, kdy jsou tyto
předpisů;
údaje považovány za osobní), datum
§ 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
narození, RČ, podpis, DIČ, IČ, EORI
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb příslušný § bude určen podle toho, o jaký druh příspěvku se jedná

kontaktní

osoby adresní a identifikační údaje; popisné údaje, jméno, příjmení, adresa bydliště/sídla, 10 let od data ukončení platnosti, poté výmaz
citlivé osobní údaje
ulice, č.p., město, PSČ, země (může se
jednat o fyzickou osobu, kdy jsou tyto
údaje považovány za osobní), RČ, ČOP,
IČ, DIČ, podpis, EORI

celních Fyzické osoby uváděné v celním prohlášení adresní a identifikační údaje; popisné údaje, jméno, příjmení, adresa bydliště/sídla, 10
let
od
dle příslušných právních předpisů.
citlivé údaje
ulice, č.p., město, PSČ, země (může se režimu/dohledu
jednat o fyzickou osobu, kdy jsou tyto
údaje považovány za osobní), číslo
průkazu nebo IČ dopravce/řidiče, DIČ,
podpis, EORI

ukončení/vyřízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne V rámci EU se data předávají do CDCO.
9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění;
Čl. 3 až 6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)
2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o
podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v
platném znění

celního zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů;
Členské státy Úmluvy o společném tranzitním režimu (Ezákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění SVO + Turecko+Bývalá jugoslávská republika Makedonie,
pozdějších předpisů
Srbsko) a Andora a San Marino.

Sledování a řízení dovozních operací. Evidence a správa Fyzické osoby uváděné v celním prohlášení adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, adresa bydliště/sídla, 10 let, poté výmaz nebo archivace
dovozních celních prohlášení.
dle příslušných právních předpisů.
citlivé údaje
ulice, č.p., město, PSČ, země (může se
jednat o fyzickou osobu, kdy jsou tyto
údaje považovány za osobní), podpis,
DIČ, IČ, VIN vozidla, SPZ vozidla, EORI

Čl. 6 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 Orgány veřejné moci.
ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném
znění; příloha č. 9 dodatek C1 nařízení Komise v přesené pravomoci
(EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 952/2013, polud jde o přechodná pravidla k některým
ustanovením celního kodexu, pokud příslušné elektornické systémy
nejsou dosud v provozu..., v platém znění

Aplikace pro evidenci žádostí o AEO certifikát, procesy Hospodářské subjekty usazené na celním adresní a identifikační údaje
přidělování a správy certifikátů pro evidované subjekty.
území
Unie,
které
žádají
o
status
oprávněného hospodářského subjektu, nebo
kterým byl tento status udělen.

jméno, příjmení, datum narození, RČ, 10 let, poté výmaz nebo archivace
email, telefon, adresa bydliště/sídla,
ulice, č.p., město, PSČ, země (může se
jednat o fyzickou osobu, kdy jsou tyto
údaje považovány za osobní), podpis,
DIČ, EORI

Čl. 24 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447, kterým se K předávání nedochází.
stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví
celní kodex Unie: Je-li žadatel fyzická osoba, považuje se kritérium
stanovené v čl. 39 písm. a) kodexu za splněné, pokud se za poslední
tři roky žadatel a případně zaměstnanec odpovědný za celní záležitosti
žadatele nedopustili závažného či opakovaného porušení celních a
daňových předpisů a nemají žádný záznam, pokud jde o závažné
trestné činy související s jejich hospodářskou činností;
§ 56 odst. 1, § 60 odst. 1 a § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Evidence a správa žádostí a povolení souvisejících s celním Žadatelé a držitelé povolení, osoby jednající adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, RČ, 10 let, poté výmaz nebo archivace
řízením.
za žadatele a držitele povolení.
citlivé údaje
email, telefon, adresa bydliště/sídla,
ulice, č.p., město, PSČ, země (může se
jednat o fyzickou osobu, kdy jsou tyto
údaje považovány za osobní), podpis,
DIČ, EORI

Čl. 24 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. K předávání nedochází.
listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým
ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění: Je-li
žadatel fyzická osoba, považuje se kritérium stanovené v čl. 39 písm.
a) kodexu za splněné, pokud se za poslední tři roky žadatel a případně
zaměstnanec odpovědný za celní záležitosti žadatele nedopustili
závažného či opakovaného porušení celních a daňových předpisů a
nemají žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s
jejich hospodářskou činností;
§ 56 odst. 1, § 60 odst. 1 a § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Centrální evidence zboží dováženého zahraničními Osoby požívající výsady a imunity podle adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, číslo 10 let, poté výmaz nebo archivace
zastupitelskými úřady a osobami požívajícími výsady a mezinárodního práva
a
jejich rodinní údaje o jiné osobě
ID katry diplomata vydávanou MZV,
imunity podle mezinárodního práva, prostřednictvím které příslušníci,
osoby
zaměstnané
na
funkci a hodnost v diplomatické misi
se sleduje čerpání limitů dovážených vybraných druhů zahraničních zastupitelských úřadech se
(velvyslanec, diplomatický personál,
zboží (alkohol, víno, cigarety a automobily) těmito osobami sídlem v České republice.
administrativní personál), jméno a
a zastupitelskými úřady.
příjmení dítěte, datum narození dítěte

§ 56, § 60 a § 75 zákona č. 17/2012 Sb., zákona o Celní správě České K předávání nedochází.
republiky, ve znění pozdějších předpisů, §38 zákona č. 242/2016 Sb.,
celní zákon

Záznamy o jednotlivých případech zjištěného zkrácení Dlužníci na clu
dovozního cla ve výši 10 EUR a vyšší, evidence a správa
TOR EU. Kompletování dat pro vytvoření výkazů účtů A a B.

adresní a identifikační údaje

jméno, DIČ a EORI dlužníka, jméno, orgány celní správy na žádost subjektu údajů Čl. 6 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 K předávání nedochází.
příjmení, číslo zaměstnance, který nebo z vlastní iniciativy zlikvidují osobní údaje, ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném
případ vyřizuje
jakmile již nejsou potřeba pro výkon jejich znění;
působnosti. Orgány celní správy nejméně jednou Čl. 2 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2446 ze
za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského
údaje, u nichž pominul účel, pro který byly parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k
zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je některým ustanovením celního kodexu Unie, v platném znění;
neúčelné. Lhůta pro vymáhání nedoplatku může Čl. 2 až 4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24.
trvat 20, popř. až 30 let viz §160 zákona č. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým
280/2009 Sb., daňový řád.
ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění;
§ 56 odst. 1, § 60 odst. 1 a § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování žádosti o důkaz původu zboží. Evidence žadatelé o důkaz původu zboží, vývozci, adresní a identifikační údaje; popisné údaje
schválených a registrovaných vývozců. Evidence verifikací. příjemci zboží

jméno, příjmení, adresa, trvalý pobyt, 10 let
název subjektu, IČO, EORI, adresa, IČ,
DIČ, VIN vozidla

Evidence kontrol údajů pro statistické účely (Intrastat).

kontrolované
správy ČR

osoby,

zaměstnanci

Celní adresní a identifikační údaje

jméno, příjmení, osobní číslo, jméno a 10 let od data ukončení dané činnosti (kontroly) - Čl. 8 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 638/2004 ze K předávání nedochází.
příjmení kontrolované osoby pokud je kompletace zápisu údajů
dne 31. března 2014 o statistice Společenství obchodu se zbožím
fyzickou
osobou
podnikající
+
mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, ve
identifikace prostřednictvím DIČ
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009;
§ 56 odst. 1, § 60 odst. 1, § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
§ 5 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů aplikace je evidencí kontrol prováděných podle tohoto ustanovení

Evidence kontrol po propuštění zboží.

kontrolované
správy ČR

osoby,

zaměstnanci

Celní adresní a identifikační údaje

jméno, příjmení, osobní číslo, jméno 10 let od data ukončení dané činnosti (kontroly) - § 56 odst. 1, § 60 odst. 1, § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě K předávání nedochází.
příjmení kontrolované osoby pokud je kompletace zápisu údajů
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
fyzickou osobou nebo fyzickou osobou
§ 5 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon - aplikace je evidencí kontrol
podnikající
+
identifikace
prováděných podle tohoto ustanovení
prostřednictvím DIČ, RČ nebo EORI

Evidence pre-auditů - audit před udělením povolení subjekty, žádající o povolení, zaměstnanci adresní a identifikační údaje
(povolení a s tím související údaje o žadateli evidovány v Celní správy ČR
aplikaci ASEO, příp. i v aplikaci eDovoz), tzn. osobní údaje
které se mohou vztahovat k fyzickým osobám pokud je
osobou u níž je pre-audit prováděn fyzická osoba
podnikající. Současně evidovány osobní údaje o osobách
provádějících pre-audit (tyto údaje eviduje odb. 40 GŘC osobní údaje zaměstnanců CS ČR).

méno, příjmení, osobní číslo, jméno 10 let od data ukončení dané činnosti (kontroly) - § 56 odst. 1, § 60 odst. 1, § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě K předávání nedochází.
příjmení kontrolované osoby pokud je kompletace zápisu údajů
České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
fyzickou osobou nebo fyzickou osobou
podnikající
+
identifikace
prostřednictvím DIČ, RČ nebo EORI

Aplikac pro evidenci kontrol plateb v hotovosti.

jméno, příjmení, osobní číslo, jméno Nedochází k likvidaci.
příjmení kontrolované osoby pokud je
fyzickou osobou nebo fyzickou osobou
podnikající
+
identifikace
prostřednictvím DIČ, RČ nebo EORI

§ 56 odst. 1, § 60 odst. 1, § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě K předávání nedochází.
České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
§ 6a zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění
pozdějších předpisů - aplikace je evidencí kontrol prováděných podle
tohoto ustanovení

Sběr a zasílání dat z celních prohlášení na základě fyzické osoby uváděné v celním prohlášení adresní a identifikační údaje; popisné údaje
požadavků DG TAXUD.
dle příslušných právních předpisů

jméno, příjmení, adresa bydliště/sídla, Nedochází k likvidaci
ulice, č.p., město, PSČ, země (může se
jednat o fyzickou osobu, kdy jsou tyto
údaje považovány za osobní), datum
narození, RČ, ID osoby na úrovni IS,
DIČ, EORI

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 - čl. 56 až Orgány Evrospké unie - Evropská komise (DG TAXUD).
58, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 - čl. 55 a 56 + PŘÍLOHA
21-01 a 21-02; § 56, § 60 a § 75 zákona č. 17/2012 Sb., zákona o Celní
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Sbírání a zasílání dat z celních prohlášení na základě fyzické osoby uváděné v celním prohlášení adresní a identifikační údaje
požadavků DG TAXUD.
dle příslušných právních předpisů

jméno, příjmení, adresa bydliště/sídla, Nedochází k likvidaci
ulice, č.p., město, PSČ, země (může se
jednat o fyzickou osobu, kdy jsou tyto
údaje považovány za osobní), EORI

CITES § 35 odst. 6 zákona 100/2004 Sb., o obchodování s K předávání nedochází.
ohroženými druhy a o změně některých zákonů;
SZIF - § 12 odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., o státním zemědělském
investičním fondu a o změně některých dalších zákonů;
DUAL USE - § 3 a § 20 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim
Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií
dvojího užití;
VOJMAT - § 23a zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s
vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů;
BEZP - § 12 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky,
jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
a o změně některých zákonů

Evidence stanovisek k sazebnímu zařazení,
závazných informací, evidence vzorků.

kontrolované
správy ČR

osoby,

zaměstnanci

Celní adresní a identifikační údaje

evidence žadatelé o stanoviska k sazebnímu zařazení adresní a identifikační údaje; popisné údaje
zboží

Vydání (zrušení) registrace a vedení evidence o osobách, kontrolované osoby
které nakládají se surovými diamanty.

adresní a identifikační údaje

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád;
K předávání nedochází.
zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění
pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne
9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění

jméno, příjmení, název subjektu, IČO, Na základě žádosti bude možné do budoucna Čl. 6 a 12 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. Orgány Evrospké unie.
EORI, adresa
požádat o výmaz z aplikace.
952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v
platném znění;
§ 56, § 60 a § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České
republiky, ve znění pozdějších předpisů
jméno, příjmení, datum narození, ČOP, 10 let od konce kalendářního roku, v němž došlo Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o Orgány veřejné moci.
občanství, podpis, SPZ, adresa, e-mail, ke změně (zrušení registrace, podání ročního podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých
telefon, čísla účtů, trestní delikty
hlášení ...apod., a to s ohledem na souvislost s zákonů
celním řízením (§ 10 z. č. 242/2016 Sb.) a
pravomoc vyžádat si evidenci o nakládání se sur.
diamanty (§31 z. č. 440/2003 Sb.)), poté výmaz; v
případě zamítnutí žádosti o registraci bude na
žádost subjektu aplikován bezodkladný výmaz

Evidence a zpracování žádostí o přijetí opatření, a záchytů žadatelé a držitelé zboží
zboží podezřelého z porušování práv duševního vlastnictví.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, příp. žádosti: 6 měsíců od zrušení rozhodnutí o žádosti Čl. 31 a čl. 33 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Žádosti:
citlivé údaje
RČ, IČO, EORI, IČ, DIČ, email, telefon, anebo 6 měsíců ode dne uplynutí platnosti 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního 1) Evropská komise (čl. 31, 32 Nařízení Evropského Partrvalý pobyt/místo podnikání
rozhodnutí;
vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, lamentu a Rady č. 608/2013)
záchyty: 10 let od pořízení zápisu do IS-COPIS
v platném znění
2) členské státy EU v modulu „žádosti“ (NEPaR č.
608/2013, čl. 32,33)
3) případně osoby v rámci nahlížení do spisu (§ 38 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
Záchyty:
1) fyzické a právnické osoby v postavení držitelů rozhodnutí o přijetí opatření (čl. 17 odst. 4 a čl. 26 odst. 8
NEPaR č.608/2013)
2) držitelé rozhodnutí pro vnitrostátní trh (postup podle §
15 odst. 1 a 2 zákona č. 355/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
3) ČOI (při postupu podle § 53 odst. 1 zákona č. 355/2014
Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v
souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví), ve
znění pozdějších předpisů)
4) případně další osoby při nahlížení do spisu (§ 38 zákona č. 500/2004 Sb., spávní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

Evidence zpravodajských jednotek vykazujících údaje zpravodajské jednotky
- s
povinností adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, bydliště, tel. číslo, e- 3 roky
Intrastatu a údajů o ní (včetně kontaktní osoby a příp. vykazovat Intrastat,
údaje o jiné osobě
mail kontaktní osoby, zástupce příp.
zástupce).
zaměstnanci Celní správy ČR s přístupem
fyzické osoby podnikající, osobní číslo,
jméno, příjmení, e-mail, telefon

§ 60 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě Orgány veřejné moci (Český statistický úřad).
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vyřizování žádostí subjektů údajů

čl. 6 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze ZISZ (EEZI): Data jsou přenášeny z centrální databáze
dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění; EBTI-3, jejíž vlastníkem a správcem je Evropská komise
§ 56, § 60 a § 75 zákona č. 17/2012
(DG TAXUD), čl.12 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se
stanoví celní kodex Unie, v platném znění, články 14, 15,
22 až 37 a 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví
celní kodex Unie; Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží
(EENVS): k předávání OÚ třetím osobám nedochází. OÚ
jsou pouze využity pro vydání stanoviska pro daného žadatele.

podatelé žádostí

Vyřizování žádostí subjektů údajů a subjektů veřejné osoby zúčastněné na správě daní
správy.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, bydliště, doručovací 5 let
údaje o jiné osobě
adresa, ID datové schránky, e-mail,
telefonní číslo, EORI,
další údaje
uvedené v žádosti/odpovědi

adresní a identifikační údaje

Jméno,
příjmení,
bydliště,
datum Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 56, § 60 a § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Oprávněné subjekty veřejné správy v souladu s přínarození a případně další údaje dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve republiky, ve znění pozdějších předpisů
slušnými právními předpisy.
uvedené v žádosti/odpovědi
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR

Žádost o přijetí opatření: zpracování údajů za účelem přijetí PO/FO uvedené v žádostech o přijetí opatření adresní a identifikační údaje; popisné údaje; Jméno a příjmení, datum narození, příp. Žádost o přijetí opatření: 6 měsíců od konce Žádost čl. 10 NEPaR č. 608/2013 a § 8 zákona č. 355/2014 Sb.; Záchyt: EK (COPIS EU), majitel práva (držitel rozhodnutí o přijetí
opatření a usnadnění postupů celních orgánů při vymáhání (žadatel/majitel práva); PO/FO, kterým bylo údaje o jiné osobě
rodné číslo, adresa, trvalý pobyt/místo platnosti/zrušení rozhodnutí o žádosti; Záchyt: čl. 17 a 18 NEPaR č. 608/2013 a § 15 a 16 zákona č. 355/2014 Sb.
opatření), dozorové orgány (ČOI, SZPI), externí dodavatel
práv duševního vlastnictví; Evidence přijatých opatřeních zadrženo zboží podezřelé z porušení práv
podnikání/email, telefon, EORI, název Uchovávání údajů v žádostech (čl. 33 odst. 8
aplikace (COPIS CZ).
vůči zboží (záchyt): zpracování údajů osob, jimž bylo zboží duševního
vlastnictví
(držitel
zboží,
firmy, sídlo firmy, IČ, DIČ, IČO
NEPaR č. 608/2013, tj. 6 měsíců od rozhodnutí ve
zadrženo za účelem řádného vymáhání práv duševního přepravce, deklarant, příjemce, vlastník,
věci porušení či neporušení práva DV), nebo 10 let
vlastnictví.
skladovatel, ...)
od zápisu do IS.

Registrační řízení, provedení kontroly statistický údajů zpravodajské
jednotky,
zástupci adresní a identifikační údaje;
Intrastatu.
zpravodajských jednotek, kontaktní osoby,
osoby
jednající
nebo
zastupující
kontrolovanou
osobu,
svědci,
odborný
konzultant, dopravci, dodavatelé, odběratelé

jméno, příjmení, titul, adresa, tel, číslo, Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 56 odst. 1, § 60 odst. 1, § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě Český statistický úřad (nepředávají se dokumenty, ale
e-mail,
datum
narození,
číslo dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve České republiky; příloha č. 1 nařízení vlády č. 244/2016 Sb. k údaje z dokumentů.
občanského průkazu, rodné číslo
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR
provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky; čl.
8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice
Společenství obchodu se zbožím mezi člneskými státy a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, ve znění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009

Provedení kontroly po propuštění zboží.

jméno, příjmení, titul, adresa, tel, číslo, Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 56 odst. 1, § 60 odst. 1, § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu, Fie-mail,
datum
narození,
číslo dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve České republiky, ve znění pozdějších předpisů
nančně analytický úřad (pouze v případech zjištění poruobčanského průkazu, rodné číslo
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR
šení předpisů v oblasti zahraničního obchodu s
vojenským materiálem nebo mezinárodních sankcí).

kontrolované osoby, osoby jednající nebo adresní a identifikační údaje;
zastupující kontrolovanou osobu, svědci,
odborný konzultant, dopravci, dodavatelé,
odběratelé

Informace, a údaje spojené s oblastí Netarifních opatření pachatelé, osoby s povinností oznamovací
(např. CITES).

adresní a identifikační údaje; popisné údaje;

jméno, příjmení, datum narození, Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného řádově desítky předpisů v oblasti zákazů a omezení
bydliště, doručovací adresa, ID datové dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve
schránky, e-mail, telefonní číslo, další Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR
údaje uvedené v dokumentech

K předávání nedochází.

Evidence podání (hlášení)
žádostí subjektů údajů.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje;

jméno, příjmení, datum narození, 10 let
bydliště, doručovací adresa, ID datové
schránky, e-mail, telefonní číslo, další
údaje uvedené v dokumentech

§ 27 až 32 zák. č. 440/2003

K předávání nedochází.

Zpracování žádosti o důkaz původu zboží. Evidence žadatelé o důkaz původu zboží, vývozci, adresní a identifikační údaje; popisné údaje;
schválených a registrovaných vývozců. Evidence verifikací. příjemci zboží

jméno, příjmení, adresa, trvalý pobyt, 10 let
název subjektu, IČO, EORI, adresa, IČ,
DIČ, VIN vozidla

§ 6, odst. 1 a odst. 2, ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 17/2012 Databáze EU.
Sb., o celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
čl. 68 a 86 prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví
celní kodex Unie, ve znění pozdějších předpisů
§ 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění
pozdějších předpisů

subjektů

údajů,

vyřizování podatelé žádostí a hlášení

Záznamy o jednotlivých případech zjištěného zkrácení Modul TOR - název subjektu, ID, účet;
adresní a identifikační údaje;
dovozního cla ve výši 10 EUR a vyšší, evidence a správa
Modul Ownres - název dlužníka,
TOR EU. Kompletování dat pro vytvoření výkazů účtů A a B. DIČ dlužníka, EORI dlužníka, jméno a příjmení
pracovníka, který případ vyřizuje

DAŇOVÁ OBLAST
Registrace subjektů, které mají za povinnost značil lihoviny FO podnikající
kontrolní páskou ke značení lihu dle zákona a centrální
objednávkový systém kontrolních pásek.

jméno, příjmení, bydliště, doručovací orgány celní správy na žádost subjektu údajů čl. 5 NR 608/2014, PRK 2018/195, NR 609/2014 PRK 2018/194
adresa, e-mail, telefonní číslo, rodné nebo z vlastní iniciativy zlikvidují osobní údaje,
číslo
jakmile již nejsou potřeba pro výkon jejich
působnosti. Orgány celní správy nejméně jednou
za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní
údaje, u nichž pominul účel, pro který byly
zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je
neúčelné. Lhůta pro vymáhání nedoplatku může
trvat 20, popř. až 30 let viz §160 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád.

Databáze EU.

adresní a identifikační údaje

jméno, příjmení, datum a místo Uchování osobních údajů archivací z důvodu § 134zi; § 134zo odst. 3, 4; § 134zx odst. 1 až 4; § 134zza odst. 1 až 4 Veřejné orgány (Statní tiskárna cenin); veřejnost - web
narození, občanství, adresa trvalého využití dat pro případné budoucí procesy
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších CS ČR.
bydliště, RČ, IČ, DIČ, telefon, e-mail
předpisů

Zjednodušení pohybu zboží mezi členskými zeměmi FO
Evropské unie v režimu podmíněného osvobození od
spotřební daně a posílení aspektů vnitřního trhu v pohybu
zboží podléhajícího spotřební dani.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje

Evidence objednávek tabákových nálepek daňových FO podnikající
subjektů a dalších úkonů týkajících se tabákových nálepek
a problematiky značení tabákových výrobků - evidence
životního cyklu tabákové nálepky, evidence cen cigaret pro
konečného spotřebitele atd.

adresní a identifikační údaje

jméno, příjmení, datum a místo Dle spisového a skartačního řádu
oprávněný zájem Celní správy ČR
správce daně a styčný úřad členských zemí, orgány venarození, RČ, bydliště, čísla účtů, DIČ,
řejné moci.
IČ, IČO, SPZ vozidla, fotografie z místa
bydlišť dlužníků provedené při místních
šetřeních nebo exekucích movitých
věcí
jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ
Uchování osobních údajů archivací z důvodu Čl. 6, čl. 12, čl. 15 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) K předávání nedochází.
využití dat pro případné budoucí procesy
č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v
platném znění;
Čl. 2 odst. 2 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)
2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o
podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v
platném znění;
Čl. 2 až čl. 4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24.
listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým
ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění;
příloha 9 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341
ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuáje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k
některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné
elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;
§ 56 odst. 1, § 60 odst. 1 a § 75 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

- FO podnikající

adresní a identifikační údaje

IČ, DIČ, obchodní název, jméno, Uchování osobních údajů archivací z důvodu § 58, § 60 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní GFŘ; zveřejňováno ze zákona (zákon č. 311/2006 o popříjmení, adresa, email, telefon, osobní využití dat pro případné budoucí procesy
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
honných hmotách)
číslo, ID osoby na úrovni IS

Správa a registrace plátců spotřebních a ekologických daní FO podnikající
a správa vydaných povolení podle zákona o spotřebních
daních a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

adresní a identifikační údaje

jméno, příjmení, datum a místo Uchování osobních údajů archivací z důvodu oprávněný zájem Celní správy ČR
narození, občanství, adresa trvalého využití dat pro případné budoucí procesy
bydliště, RČ, IČ, DIČ, telefon, e-mail

Získávání potřebných údajů ke kontrolní činnosti
registrační systém pro distributory pohonných hmot.

Správa registrací a oznámení o přijetí nebo odeslání FO podnikající. V současné době (12/2018) adresní a identifikační údaje
surového tabáku.
však jen PO

zveřejňováno ze zákona;
§ 41, odst. 3. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani;
zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
(část 45., § 29, část 46., § 28, část 47., § 29)

Správa registrací osob nakládajících se zvláštními FO podnikající. V současné době (12/2018) adresní a identifikační údaje
minerálními oleji a dále správa oznámení, která podle však jen PO
zákona o spotřebních daních jsou povinnými subjekty
zasílána správci daně.

IČ, DIČ, obchodní název, jméno, Uchování
příjmení, adresa, trvalý pobyt, osobní využití dat
číslo, ID osoby na úrovni IS
jméno, příjmení, adresa, email, telefon, Uchování
IČO, DIČ, obchodní název, adresa sídla, využití dat
osobní číslo, útvar CS, ID osoby na
úrovni IS

Získávání potřebných údajů ke kontrolní činnosti - subjekty FO podnikající
adresní a identifikační údaje
z EU disponující povolením k obchodování s VV podmíněně
osvobozenými od platby SPD, platnost povolení a vymezení
komodit.
Centrální shromažďování podkladů s využítím pro přijetí subjekty žádající o povolení, kontrolované adresní a identifikační údaje
rozhodnutí.
osoby, zaměstnanci Celní správy ČR

jméno a příjmení, adresa bydliště, nebo Uchování osobních údajů archivací z důvodu Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění K předávání nedochází.
sídlo společnosti, obchodní jméno, RČ, využití dat pro případné budoucí procesy
pozdějších předpisů;
IČO, datum narození, DIČ
§57; §60 odst. 1 písm.d) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů
IČ, DIČ, obchodní název, jméno, Uchování osobních údajů archivací z důvodu § 9 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, K předávání nedochází.
příjmení, adresa, RČ
využití dat pro případné budoucí procesy
a dalších souvisejících zákonů

Správa daní, metodická a kontrolní činnost útvaru.

jméno, přijímení, IČO, DIČ, adresa Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 9 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších ČOI, FÚ, SZPI, Mze, MPO.
trvalého bydliště, datum narození, dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve předpisů
adresa sídla, nedoplatky vůči CS a FS
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR

podatelé žádostí, osoby dotčené daňovou adresní a identifikační údaje
povinností, subjekty registrované (distributoři
PHM, osoby značící líh, distributoři lihu, osoby
nakládající se ZMO a surovým tabákem)

Kontrolní a metodická činnost v souvislosti s plněním osoby dotčené daňovou povinností
daňových povinností subjektů.

Osoby figurující při dopravě vybraných výrobků.

adresní a identifikační údaje

subjekty žádající o povolení, kontrolované adresní a identifikační údaje
osoby, zaměstnanci Celní správy ČR

osobních údajů archivací z důvodu § 134zi; § 134zo, odst. 3, 4; § 134zx, odst. 1 až 4; § 134zza, odst. 1 až zveřejňováno ze zákona;
pro případné budoucí procesy
4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších § 134 zx, odst. 1-4zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani
předpisů
osobních údajů archivací z důvodu § 16; § 17 odst. 1 a 2; § 38 odst. 1 až 4; § 40 odst. 1 až 4; § 44; § 45 zveřejňováno ze zákona;
pro případné budoucí procesy
odst. 1 a 2; § 58 odst. 1 až 3 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném § 134 zc, odst. 1-4zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani
značení lihu, ve znění pozdějších předpisů;
§ 9 odst. 3 zákon 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, a dalších souvisejících zákonů

jméno, přijímení, IČO, DIČ, adresa Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 9 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších ČOI, FÚ, SZPI.
trvalého bydliště, datum narození, dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve předpisů
adresa sídla, nedoplatky vůči CS a FS
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR
jméno, přijímení, IČO, DIČ, adresa Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného zákon 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších K předávání nedochází.
trvalého bydliště, datum narození, dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve předpisů, § 24, odst. 6, § 26 odst. 1-6, § 27 odst. 1-7.
adresa sídla
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR.

Osoby s mezinárodní účastí v oblasti správy spotřebních subjekty žádající o povolení, kontrolované adresní a identifikační údaje
daní.
osoby, zaměstnanci Celní správy ČR

jméno, přijímení, IČO, DIČ, adresa Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a Mezinárodní útvary správců daní v rámci EU.
trvalého bydliště, datum narození, dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
adresa sídla
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR.

Výkon správy daní (aplikace slouží pro získávání informací daňový subjekt
pro kontrolní činnost správce daně).

jméno a příjmení, RČ, DIČ, datum Orgány celní správy na žádost subjektu údajů § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Orgány veřejné moci.
narození, adresa místa pobytu nebo nebo z vlastní iniciativy zlikvidují osobní údaje, republiky, ve znění pozdějších předpisů
místa podnikání, email, telefon, DIČ, jakmile již nejsou potřeba pro výkon jejich
IČO, exekuce
působnosti; orgány celní správy nejméně jednou
za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní
údaje, u nichž pominul účel, pro který byly
zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je
neúčelné.

adresní a identifikační údaje

Evidence plateb prostřednictvím poukázky u České pošty.

adresní a identifikační údaje

skeny poštovních poukázek -jméno 10 let
příjmení, datum narození, adresu, popř.
RČ přestupce

Evidence pohledávek vzniklých v rámci celního řízení a daňový subjekt
správa jejich úhrad.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje

jméno a příjmení, RČ, DIČ, datum Orgány celní správy na žádost subjektu údajů NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne K předávání nedochází.
narození, adresa místa pobytu nebo nebo z vlastní iniciativy zlikvidují osobní údaje, 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie;
místa podnikání, čísla účtů, IČ, exekuce jakmile již nejsou potřeba pro výkon jejich zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
srážky
působnosti; orgány celní správy nejméně jednou zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů;
za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní § 31 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
údaje, u nichž pominul účel, pro který byly předpisů,
zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je
neúčelné. Lhůta pro vymáhání nedoplatku může
trvat 20, popř. až 30 let viz §160 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád.

Evidence vnitrostátních spotřebních daní a dělené správy plátce daně
poplatků a pokut (aplikace je jen v režimu pro čtení a
výhledově bude bez náhrady zrušena).

adresní a identifikační údaje; popisné údaje

jméno a příjmení, RČ, DIČ, datum Orgány celní správy na žádost subjektu údajů § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České K předávání nedochází.
narození, adresa místa pobytu nebo nebo z vlastní iniciativy zlikvidují osobní údaje, republiky, ve znění pozdějších předpisů
místa podnikání, exekuce, srážky, čísla jakmile již nejsou potřeba pro výkon jejich
účtů
působnosti; orgány celní správy nejméně jednou
za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní
údaje, u nichž pominul účel, pro který byly
zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je
neúčelné.

Výkon agendy správy daní a dělené správy.

daňový subjekt

adresní a identifikační údaje; popisné údaje

jméno a příjmení, RČ, DIČ, datum Údaje o jednotlivých záznamech jsou evidovány a § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České K předávání nedochází.
narození, adresa místa pobytu nebo následně uchovávány podle zákona č. 563/1991 o republiky, ve znění pozdějších předpisů
místa podnikání, čísla účtů, exekuce, účetnictví.
srážky

Výkon agendy daňových dražeb.

Daňový subjekt (§20 zákona č. 280/2009 Sb.) adresní a identifikační údaje; popisné údaje
a třetí osoby (§ 21 zákona č. 280/2009). Dále
pak kontaktní osoby jiných správních orgánů
(ukladatelé a příjemci peněžitých plnění).

jméno, příjmení, datum narození, Skartační lhůta je různá, nelze přesně stanovit. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Údaje obsažené ve veřejné vyhlášce apod., jsou přebydliště, doručovací adresa, ID datové Jedná se o velké množství různých dokumentů s republiky, ve znění pozdějších předpisů
dávány obcím k vyvěšením na vývěsku, údaje o přihláschránky, e-mail, telefonní číslo, rodné různými skartačními lhůtami. Lze poskytnout v
šených do dražby nebo o účastnících dražby mohou být
číslo, čísla bankovních účtů, další údaje samostatné příloze - Údaje jsou dohledatelné ve
předány soudům.
uvedené písemné komunikaci
spisovém a skartačním řádu.

Výkon agendy daňové správy.

Daňový subjekt (§20 zákona č. 280/2009 Sb.) adresní a identifikační údaje; popisné údaje
a třetí osoby (§ 21 zákona č. 280/2009). Dále
pak kontaktní osoby jiných správních orgánů
(ukladatelé a příjemci peněžitých plnění).

jméno, příjmení, datum narození, Skartační lhůta je různá, nelze přesně stanovit. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Některé údaje jsou předávány ukladatelům peněžitých
bydliště, doručovací adresa, ID datové Jedná se o velké množství různých dokumentů s republiky, ve znění pozdějších předpisů
plnění, příjemcům peněžitých plnění, a dalším orgánům v
schránky, e-mail, telefonní číslo, rodné různými skartačními lhůtami. Lze poskytnout v
souvislosti s výzvou o součinnost
číslo, čísla bankovních účtů, další údaje samostatné příloze - Údaje jsou dohledatelné ve
uvedené písemné komunikaci
spisovém a skartačním řádu.

Výkon agendy metodiky daňového procesu.

Zaměstnanci
nebo
příslušníci
CS
ČR adresní a identifikační údaje; popisné údaje
Jméno a příjmení, titul, hodnost, 10 let
§ 8 odst.
(mimořádně
i kontaktní osoby jiných
pracovní zařazení, telefonní číslo a
republiky,
správních orgánů)
emailová adresa.
Daňový subjekt (§20 zákona č. 280/2009 Sb.) adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, Skartační lhůta je různá, nelze přesně stanovit. § 8 odst.
a třetí osoby (§ 21 zákona č. 280/2009). Dále citlivé údaje
bydliště, doručovací adresa, ID datové Jedná se o velké množství různých dokumentů s republiky,
pak kontaktní osoby jiných správních orgánů
schránky, e-mail, telefonní číslo, rodné různými skartačními lhůtami. Lze poskytnout v
(ukladatelé a příjemci peněžitých plnění).
číslo, čísla bankovních účtů, další údaje samostatné příloze - Údaje jsou dohledatelné ve
uvedené písemné komunikaci
spisovém a skartačním řádu.

Výkon agendy správy příjmů.

Výkon agendy vymáhání.

plátci daňových povinností

§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Dodavatelská firma Solitea Business Solutions s.r.o.
republiky, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů;
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 952/2013 ze dne
9. 10. 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie a další související
předpisy EU

1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České MF, GFŘ, případně jiní příjemci stanoviska. Případně v
ve znění pozdějších předpisů
souvislosti se zveřejněním metodiky.
1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Některé údaje jsou předávány ukladatelům peněžitých
ve znění pozdějších předpisů
plnění, příjemcům peněžitých plnění, a dalším orgánům v
souvislosti s výzvou o součinnost.

Daňový subjekt (§20 zákona č. 280/2009 Sb.) adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, Skartační lhůta je různá, nelze přesně stanovit. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Některé údaje jsou předávány ukladatelům peněžitých
a třetí osoby (§ 21 zákona č. 280/2009). Dále citlivé údaje
bydliště, doručovací adresa, ID datové Jedná se o velké množství různých dokumentů s republiky, ve znění pozdějších předpisů
plnění, příjemcům peněžitých plnění, a dalším orgánům v
pak kontaktní osoby jiných správních orgánů
schránky, e-mail, telefonní číslo, rodné různými skartačními lhůtami. Lze poskytnout v
souvislosti s výzvou o součinnost.
(ukladatelé a příjemci peněžitých plnění).
číslo, čísla bankovních účtů, další údaje samostatné příloze - Údaje jsou dohledatelné ve
uvedené písemné komunikaci
spisovém a skartačním řádu.

OSTATNÍ OBLASTI
Evidence kontrolovaných osob při přeshraničním převozu kontrolované subjekty
finanční hotovosti z/do Evropské unie.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje

jméno, příjmení, datum narození, číslo 10 let, poté výmaz nebo archivace.
pasu,
číslo
občanského
průkazu,
občanství, pohlaví,

§ 41a; § 42 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti Orgány veřejné moci.
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu oznamovací povinnost při přeshraničních převozech

Evidence osob, které v České republice pěstují mák setý kontrolované subjekty
nebo konopí na ploše větší, než 100 m2.

adresní a identifikační údaje; údaje o jiné osobě jméno, příjmení, adresa místa trvalého 5 let
pobytu,
datum
narození,
daňové
identifikační číslo a jména, příjmení
osob, se kterými bylo jednáno, a jejich
vztah ke kontrolované osobě.

§ 4 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění Orgány veřejné moci.
pozdějších předpisů a § 29 a § 34 zákona č. 167/1998 Sb. o
návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů - osobní údaje jsou
zpracovávány v rámci plnění působnosti Celní správy České republiky
dle tohoto ustanovení

Evidence kontrolovaných osob (negativní kontroly, případy kontrolované subjekty
porušení právních předpisů, případy důvodného podezření
z porušení právních předpisů) při výkonu činnosti útvarů
mobilního dohledu Celní správy České republiky.

adresní a identifikační údaje

§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Orgány veřejné moci.
republiky, ve znění pozdějších předpisů

Evidence osob vstupujících do kontrolovaného pásma v kontrolované osoby
rámci použití kontrolně - technického prostředku (mobilní
velkokapacitní rentgen).

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, 10 let
citlivé údaje
občanství podpis, registrační značka
vozidla, podpis

§ 73 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění Osoby vstupující do kontrolovaného pásma.
pozdějších předpisů - kontrolované pásmo

Evidence osob, které v České republice pěstují mák setý kontrolované osoby
nebo konopí na ploše větší, než 100 m2.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje;

§ 4 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění Policie České republiky (povinnost uložená § 43 odst. 3
pozdějších předpisů;
zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách).
§ 29 a § 34 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, ve znění
pozdějších předpisů - osobní údaje jsou zpracovávány v rámci plnění
působnosti Celní správy České republiky dle tohoto ustanovení

Realizace přijímacího řízení do pracovního a služebního žadatelé o pracovní a služební poměr
poměru k Celní správě ČR.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, 3 roky u žadatelů do služebního poměru, kteří Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků K předávání nedochází.
údaje o jiné osobě; citlivé údaje
občanství, adresa, trvalý pobyt, email, nebyli přijati. V případě přijetí do služebního bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů;
údaje o rodinných příslušnících, telefon, poměru jsou údaje převedeny do osobní složky Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
trestní delikty, vazba, vězení, zdravotní příslušníka. U žadatelů o přijetí do pracovního Žádost podaná ze svobodné vůle žadatele; Souhlas se zpracováním
pojišťovna,
řidičské
oprávnění, poměru po dobu realizace řízení ke konkrétnímu osobních údajů;
zaměstnavatel, praxe, jazyky, vzdělání pracovnímu místu. V případě přijetí do pracovního
poměru
pak
předáno
do
osobní
složky
zaměstnance.

jméno a příjmení, rodné číslo, daňové 3 roky
identifikační číslo, datum narození,
adresa místa pobytu nebo místa
podnikání

jméno, příjmení, adresa místa trvalého 5 let
pobytu,
datum
narození,
daňové
identifikační číslo a jména, příjmení
osob, se kterými bylo jednáno, a jejich
vztah ke kontrolované osobě.

Realizace přijímacího řízení do pracovního a služebního žadatelé o pracovní a služební poměr
poměru k Celní správě ČR.

Psychologické dokumentace z vyšetření, které se provádí uchazeči, kteří se hlásí
za účelem zjišťování osobnostní způsobilosti uchazečů poměru; příslušníci CS ČR
hlásících se do služebního poměru či příslušníků CS ČR či
posouzení vhodnosti uchazeče na služební místo odb. 72
pátrání.

do

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, 3 roky u žadatelů do služebního poměru, kteří Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků K předávání nedochází.
údaje o jiné osobě; citlivé údaje
občanství, adresa, trvalý pobyt, email, nebyli přijati. V případě přijetí do služebního bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů;
údaje o rodinných příslušnících, telefon, poměru jsou údaje převedeny do osobní složky Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
trestní delikty, vazba, vězení, zdravotní příslušníka. U žadatelů o přijetí do pracovního Žádost podaná ze svobodné vůle žadatele; Souhlas se zpracováním
pojišťovna,
řidičské
oprávnění, poměru po dobu realizace řízení ke konkrétnímu osobních údajů;
zaměstnavatel, praxe, jazyky, vzdělání pracovnímu místu. V případě přijetí do pracovního
poměru
pak
předáno
do
osobní
složky
zaměstnance.

služebního adresní a identifikační údaje; citlivé údaje

Identifikační
a
osobní
údaje, 3 roky u nezpůsobilých uchazečů; u způsobilých vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je Pouze s písemným souhlasem uchazeče či příslušníka je
anamnestické
údaje,
výsledky příslušníků a aktivních služby je skartační lhůta po předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru;
možné poskytnou informace/dokumenty výlučně psychojednotlivých
psychodiagnostických celou jejich službu u CS ČR;
zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků logovi jiného BS, popř. psychologa jiné instituce.
metod; Konkrétně: jméno, příjmení,
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů;
tituly, hodnost, RČ, adresa trvalá i
přechodná, telefonní kontakt, e-mail,
vzdělání, pracovní zkušenosti, řidičský
průkaz, zbrojní průkaz, absolvování
kurzů, rekvalifikací, dále anamnestické
údaje o své osobě - sebehodnocení,
záliby, údaje o rodinných příslušnících a
rodinných
poměrech,
údaje
o
zdravotním a psychickém stavu;

1) Vyřizování žádostí uchazečů o přijetí do služebního 1) Žadatelé o přijetí do služebního poměru
poměru.

identifikační údaje

Seznam
poradních
orgánů,
poradců, advokátů
a poradci, advokáti, konzultanti
konzultantů poskytujících CS své služby zveřejňovaný na
webu CS za účelem plnění protikorupčních opatření
vyplývajících z Mezinárodní úmluvy proti korupci, z akčních
plánů a strategických dokumentů vlády a z usnesení vlády,
z etických kodexů, z rezortních protikorupčních programů
vlády a interního protikorupčního programu CS.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, akademický titul
citlivé údaje; údaje o jiné osobě

Evidence daňových subjektů registrovaných v souvislosti FO a zástupci PO, mající registraci v RDS adresní a identifikační údaje; popisné údaje
se správou spotřebních a energetických daní. Účelem (spotřební daň)
aplikace je poskytnutí ucelených informací o daňových
subjektech, včetně jejich rizikového hodnocení a zařazení
do kategorie rizika.

1) jméno, příjmení, datum narození, 1)3 roky
bydliště, doručovací adresa, ID datové
schránky, e-mail, telefonní číslo, rodné
číslo, zdravotní pojišťovna, předchozí a
součastní zaměstnavatelé, výpis z karty
řidiče, navštěvované školní instituce,
údaje obsažené v přílohách žádosti
(skeny
maturitních
vysvědčení,
vysokoškolských diplomů, životopisů)

Po dobu nezbytně nutnou.

jméno, příjmení, datum narození, tel. Osobní údaje nejsou ukládány.
číslo, adresa, IČ, DIČ, číslo účtu,
fotografie.

Centrální evidence všech subjektů, které přichází do styku FO, které byly dotčeny výkonem působnosti adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, rodné číslo, datum 5 let od posledního zpracování
s Celní správou ČR v důsledku plnění úkolů v rámci Celní správy ČR, vybraní pracovníci CS, citlivé údaje
narození, datum úmrtí, pohlaví, rodinný
působnosti Celní správy ČR.
účastníci přijímacího řízení k CS
stav, způsobilost k právním úkonům,
státní občanství, místo narození, místo
úmrtí, adresa místa pobytu, adresa
sídla, doručovací adresa, druhy a čísla
dokladů
totožnosti,
fotografie,
podpisový vzor, číslo ŘP, informace o
odsouzení
za
TČ,
informace
o
přestupcích,
identifikační
údaje
zaměstnavatele,
druh
a
výše
vyplácených
důchodů,
výše
realizovaných
srážek
z
důchodů,
informace o právních vztazích k
movitým
a
nemovitým
věcem,
informace o insolvenci a úpadku, číslo
bankovního
účtu,
osobní
číslo
zaměstnance CS.

1) §16 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o službním poměru příslušníků K předávání nedochází.
bezpečnostních sborů

oprávněný zájem Celní správy ČR

Zveřejňováno na webových stránkách.

§ 56 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve K předávání nedochází.
znění pozdějších předpisů

§ 56 odst. 1, § 58 odst. 1 a 6 ,§ 60 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Orgány veřejné moci; Transoft a.s. - dodavatel systému
Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
CRS.
§ 16 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů;
§ 5 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů

Obsahuje podstatnou část datové základny CS (současná i nelze specifikovat
historická data). Architektura a struktura dat je
optimalizovaná na dotazování, provádění analvytickýcjh
dokumentů, provádění detailních a AD-HOC statistik,
reporting, dashboarding, mobilní reporty, data mining,
geografická analýza, propojování s primárními systémy.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, tel. 10 let, poté výmaz nebo archivace
citlivé údaje
číslo, adresa, IČ, DIČ, číslo účtu,
fotografie

§ 56 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve Orgány veřejné moci (ČSU, GFŘ, UHUL, MZE, DG Trade
znění pozdějších předpisů
(EU), Slovenská, Polská a maďarská Celní správa, SZIF,
FAU, UKZUZ); orgány Evropské unie.

Plnění úkolů informační podpory oprávněným osobám Celní FO, které byly dotčeny výkonem působnosti adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, titul, rodné číslo, likvidace osobních údajů se provádí po ověření § 56 odst. 1 a § 60 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Orgány veřejné moci (GFŘ, GIBS, FAÚ, NBŮ, Policie ČR).
správy ČR, součinnostním bezpečnostním sborům, CS;
citlivé údaje
datum narození, datum úmrtí, pohlaví, jejich potřebnosti pro účel, pro který byly republiky, ve znění pozdějších předpisů
orgánům státní správy a mezinárodním institucím.
FO, které byly účastny přijímacího řízení o
rodinný stav, fotografie, způsobilost k zpracovány, nebo pokud je již jejich další
přijetí k CS Vybraní pracovníci CS;
právním úkonům, státní občanství, zpracování neúčelné. Ověřování potřebnosti se
zaměstatnci jiných orgánů veřejné moci, kteří
místo narození, místo úmrtí, adresa provádí jednou ročně, nejdéle jednou za 3 roky.
mají do aplikace přístup
místa pobytu, adresa sídla, doručovací Při posuzování potřebnosti jsou zohledňovány
adresa,
druhy
a
čísla
dokladů lhůty stanovené spisovým řádem Ccelní sprývy
totožnosti, podobizna, emailová adresa, ČR.
telefonní číslo, podpisový vzor, číslo Likvidace OÚ je prováděna u všech záznamů
řidičského
průkazu,
informace
o starších 5 let.
odsouzení za trestný čin, informace o
přestupcích, adresa zaměstnavatele,
druh a výše vyplácených důchodů, výše
realizovaných
srážek
z
důchodů,
informace o právních vztazích k
movitým věcem, informace o právních
vztazích
k
nemovitým
věcem,
informace o insolvenci a úpadku,
osobní číslo zaměstnance CS.

Evidence vzorků a závazných a nezávazných tarifních Kontrolované subjekty
informací.

adresní a identifikační údaje

Vyhodnocení rizikovosti různých entit (osoba, firma, vnější entity vstupující do kontaktu s Celní adresní a identifikační údaje
dopravní prostředek, zboží apod.) v rámci systému řízení správou ČR na základě podané deklarace
vnějších rizik v Celní správě ČR.

jméno,
příjmení,
osobní
zaměstnance CS, útvar, adresa.

číslo Doba uchování je stanovena na 10 let. Po této § 56 odst. 1 a § 60 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Orgány veřejné moci.
době dojde k vyhodnocení, zda jsou data potřeba republiky, ve znění pozdějších předpisů
dále uchovávat, např. pro účely statistiky, nebo se
data trvale odstraní.

jméno, příjmení, datum a místo 10 let, poté výmaz nebo archivace
narození, tel. číslo, adresa, IČ, DIČ,
občanství, email, útvar, osobní číslo
zaměstnance CS, ID osoby na úrovni IS

§ 56 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve Orgány veřejné moci (Věžeňská služba, Finanční správa)
znění pozdějších předpisů

1. Aplikace je určená k evidenci a zpracování analytických FO ve vztahu k celnímu nebo daňovému adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, tel. Doba uchování osobních údajů je stanovena na 10 § 56 odst. 1, § 75 a § 76 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Orgány veřejné moci podle § 56 odst. 1 zákona č.
produktů na úrovni GŘC, CU, která umožňuje: analytikům řízení, vybraní pracovníci Celní správy ČR
citlivé údaje
číslo, adresa, IČ, DIČ, číslo účtu, let. Po této době dojde k vyhodnocení, zda jsou republiky, ve znění pozdějších předpisů
17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění
před zahájením úkonů analýzy zjistit, zda v dané věci
fotografie, ČOP, občanství, vzdělání, data potřeba dále uchovávat, např. pro účely
pozdějších předpisů, § 57 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
neprováděl analytické zpracování jiný útvar dané věci,
zaměstnavatel, řidičské oprávnění, IP statistiky, nebo se data trvale odstraní.
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
vedoucím pracovníkům na různých úrovních řízenímít
adresa, MAC, GPS, čísla účtů, exekuce,
přehled o analytických produktech vztahujících se k jim
srážky, fotografie postavy a obličeje,
řízené činnosti.
trestní delikty, vazba. vězení, VIN
2. Slouží k uložení finančních analýz provedených pro účely
vozidla, SPZ, útvar, osobní číslo
povolovalích řízení v celní a daňové oblasti.
zaměstnance CS.
3. Prostřednictvím jednoho modulu aplikace je prováděno
prověřování subjektů (tzv. Test subjektu) pro účel
posouzení spolehlivosti v rámci povolovacích řízení v celní
a daňové oblasti.
Zprostředkování
signálních informací o událostech FO, které byly dotčeny výkonem působnosti adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, likvidace osobních údajů se provádí po ověření § 56 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve Orgány veřejné moci, orgány EU.
významných pro řízení a rozhodování služebních Celní správy ČR, vybraní pracovníci Celní citlivé údaje
adresa trvalého pobytu, rodné číslo, jejich potřebnosti pro účel, pro který byly znění pozdějších předpisů
funkcionářů na všech organizačních stupních Celní správy správy ČR
občanství, IČ, DIČ,ČOP, email, telefon, zpracovány, nebo pokud je již jejich další
ČR, k poskytování informační podpory v oblasti celního a
čísla účtů, GPS, řidičské oprávnění, zpracování neúčelné. Ověřování potřebnosti se
daňového řízení, pátrání a dohledu, informační podpoře
zaměstnavatel, trvání nemoci, trestní provádí jednou ročně, nejdéle jednou za 3 roky.
dalším oprávněným subjektům.
delikty, vazby, vězení, SPZ, VIN vozidla, Při posuzování potřebnosti jsou zohledňovány
osobní číslo, útvar, druhy a čísla lhůty stanovené spisovým řádem CS. Likvidace
dokladů
totožnosti,
informace
o OÚ je prováděna u všech záznamů starších 5 let
porušení právních předpisů, osobní
číslo zaměstnance CS, telefonní číslo
zaměstnance CS

Vykonávání činnosti v oblasti vyhledávání a získávání FO, které byly dotčeny výkonem působnosti adresní a identifikační údaje, popisné údaje
zdrojů informací nezbytných pro výkon služby podle § 56 Celní správy ČR, vybraní pracovníci CS
odst. 1 zák č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.

Identifikace a řízení strategických a operativních rizik, nelze specifikovat
předcházení celním a daňovým podvodům.

jméno, příjmení, datum a místo 5 let
narození, pohlaví, rodinný stav, IP
adresa, RČ, IČO, DIČ, adresa subjektu,
adresa
místa
pobytu,
doručovací
adresa,
druhy
a
čísla
dokladů
totožnosti, číslo řidičského průkazu,
adresa zaměstnavatele, informace o
porušení právních předpisů.

§ 56 odst. 1, § 58 odst. 6 a § 60 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní Orgány veřejné moci (Národní bezpečnostní úřad - zásprávě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
kona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve
znění pozdějších předpisů; § 57 odst. 1 písm. f); Policie ČR
- zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů; § 57 odst. 1 písm. a))

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum a místo 5 let od posledního dotazu na poznatek
citlivé údaje
narození, tel. číslo, adresa, IČ, DIČ, číslo
účtu, fotografie obličeje a posty,
pohlaví, osobní stav, občanství, ČOP,
rodné
číslo,
vzdělání,
řidičské
oprávnění, zaměstnavatel, zdravotní
pojišťovna, IP adresa, MAC, GPS, trestní
delikty, vazba, vězení, videozáznam,
útvar, zaměstnavatel, VIN vozidla, SPZ

Databáze cestujících v letecké dopravě na vnějších letech FO, které byly dotčeny výkonem působnosti adresní a identifikační údaje; popisné údaje
pro výkon kontroly a dohledu při přeshraniční letecké CS
dopravě.

jméno, příjmení, datum a místo 12 hodin
narození, pohlaví, státní občanství,
druhy a čísla dokladů totožnosti,
informace o letech

§ 56 odst. 1 a § 60 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Orgány veřejné moci (GFŘ, Policie ČR).
republiky, ve znění pozdějších předpisů

§ 56 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve K předávání nedochází.
znění pozdějších předpisů;
§ 57 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Uplatňování a realizace požadavků při vydávání pokynů k FO, které byly dotčeny výkonem působnosti adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum a místo Osobní údaje, u nichž pominul účel, pro který byly § 56 odst. 1 a § 60 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Orgány veřejné moci (Policie ČR); Schengenský inforprovedení opatření k osobám, dopravním prostředkům, CS, vybraní pracovníci CS
citlivé údaje
narození, pohlaví, rodinný stav, státní zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je již republiky, ve znění pozdějších předpisů
mační systém (prostřednictvím Policie ČR).
zboží a věcem u kterých je důvodné podezření z porušení
příslušnost, IP adresa, RČ, IČO, DIČ, neúčelné, se likvidují. Kontrola účelnosti se
předpisů, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny a
adresa subjektu, adresa místa pobytu, provádí nejméně jednou ročně.
opatření nelze realizovat žádným jiným procesním
doručovací adresa, druhy a čísla
způsobem a to včetně součinnosti s Policií ČR, na celém
dokladů
totožnosti,
SPZ,
adresa
území České republiky.
zaměstnavatele, fotografie, informace
o právních vztazích k movitým věcem,
informace o právních vztazích k
nemovitým
věcem,
informace
o
insolvenci a úpadku, trestní delikty,
vazba, osobní číslo zaměstnance CS,
telefonní číslo zaměstnance CS.
Vkládání doporučení k provedení kontrolních a dohledových FO, které byly dotčeny výkonem působnosti adresní a identifikační údaje; popisné údaje
činností. Součástí doporučení mohou být objekty kontroly - CS
subjekt (FO, PO), RZ dopravního prostředku, adresní místo,
komodita zboží.

jméno, příjmení,
datum narození, retence je prováděna správcem aplikace
adresa, trvalý pobyt/místo podnikání,
telefon, VIN, SPZ, sortiment zboží, IČ,
DIČ, IČO, název firmy, sídlo firmy, čísla
účtů, rodné číslo

Finanční analýzy subjektů v rámci povolovacího řízení.

jméno, příjmení, datum narození, Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného §2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů; Ostatní bezpečnostní sbory a orgány státní správy.
bydliště, rodné číslo, email, telefon, ID dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve §1 odst. 4 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
datové schránky
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR
pozdějších předpisů, §4 písm. e), §56 odst. 1 zák. č. 17/2012 Sb., o
Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

podatelé žádostí o povolení

Vyhledávání a analýza informací o nelegálních aktivitách v osoby podezřelé
otevřených zdrojích.
předpisů

z

adresní a identifikační údaje;

porušování

právních adresní a identifikační údaje;

Analýzy rizik daňových subjektů.

statutární orgány a vlastníci společností s adresní a identifikační údaje;
daňovou povinností, osoby podezřelé z
porušení daňových předpisů

Analýzy vztahující se k dovozu, vývozu a tranzitu zboží.

osoby účastnící se celního řízení

Rizikové analýzy v oblasti kontrolních a dohledových osoby
uvedené
činností, sběr a analýza dat v oblasti hazardu a EET.
podáních/oznámeních

v

jméno, příjmení, datum narození, Různé skartační lhůty
bydliště, doručovací adresa, rodné dokumentu; konkrétní
číslo, telefon, e-mail, ID datové Spisovém a skartačním
schránky
jméno, příjmení, datum narození, rodné Různé skartační lhůty
číslo, bydliště, telefon, email, ID datové dokumentu; konkrétní
schránky
Spisovém a skartačním

§ 56 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve K předávání nedochází.
znění pozdějších předpisů

dle typu zpracovávaného §4 písm. e), §56 odst. 1 zák. č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Ostatní bezpečnostní sbory a orgány státní správy.
lhůty jsou uvedeny ve republiky, ve znění pozdějších předpisů
řádu Celní správy ČR
dle typu zpracovávaného §4 písm. e), §56 odst. 1 zák. č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Ostatní bezpečnostní sbory a orgány státní správy.
lhůty jsou uvedeny ve republiky, ve znění pozdějších předpisů
řádu Celní správy ČR.

adresní a identifikační údaje;

jméno, příjmení, datum narození, Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 4 písm. e), § 56 odst. 1 zák. č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Ostatní bezpečnostní sbory a orgány státní správy.
bydliště, rodné číslo, telefon, email, ID dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve republiky, ve znění pozdějších předpisů.
datové schránky
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR.

přijatých adresní a identifikační údaje;

jméno,
příjmení,
bydliště,
datum Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 4 písm. e), § 56 odst. 1 zák. č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Ostatní bezpečnostní sbory a orgány státní správy.
narození, rodné číslo, email, telefon, ID dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve republiky, ve znění pozdějších předpisů
datové schránky
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR.

Vyhledávání a zajišťování provozu externích informačních zaměstnanci CS s přístupem do externích adresní a identifikační údaje;
zdrojů, správa a administrace uživatelských přístupů v informačních zdrojů, kontaktní osoby v rámci
rámci externích informačních zdrojů, zajišťování činností v dohod o spolupráci, osoby, které byly
oblasti základních registrů.
dotčeny výkonem působnosti CS

jméno, příjmení, telefon, email, osobní Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 4 odst. 5 písm. d), § 56 odst. 1 a §58 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní Ostatní bezpečnostní sbory a orgány státní správy.
číslo, bydliště, rodné číslo, datum dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
narození, ID datové schránky
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR.

Informační podpora útvarům CS, ostatním bezpečnostním osoby, které jsou předmětem žádosti o adresní a identifikační údaje;
sborům a orgánům státní správy.
informační podporu nebo osoby dotčené
působností CS

jméno, příjmení, datum narození, Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 56 odst. 1 a 58 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Ostatní bezpečnostní sbory a orgány státní správy.
bydliště, rodné číslo, telefonní číslo, dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve republiky, ve znění pozdějších předpisů; §57 odst. 5 zák. č. 280/2009
email, ID datové schránky
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR.
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; §71a zák. č. 273/2008
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vedení trestních spisů, pátracích spisů a dalších podezřelé osoby, zaměstnanci Celní správy adresní a identifikační údaje
dokumentů, souvisejících s výkonem činnosti pověřeného ČR
celního orgánu.

jméno,
příjmení,
pohlaví,
datum Dle promlčecí doby dle konkrétního případu. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
narození, adresa, trvalý pobyt, IČ, DIČ Systémově nastaveno po 10 letech od uzavření
záznamu v evidenc.i

Orgány veřejné moci, znalci, tlumočníci, osoby s
oprávněním nahlížet do spisu.

Vedení trestních spisů, pátracích spisů a dalších FO podílející se na trestním řízení
dokumentů, souvisejících s výkonem činnosti pověřeného
celního orgánu.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, pohlaví, RČ, datum Dle promlčecí doby u konkrétního případu.
údaje o jiné osobě; citlivé údaje
narození, ČOP, adresa, email, telefon,
trvalý pobyt, IP adresa, vzdělání,
jazyky, praxe, zaměstnavatel, řidičské
oprávnění,
trestní
delikty,
vazba,
vězení, jméno a příjmení dítěte, datum
narození a RČ dítěte, IČ, DIČ, IČO,
pracoviště, fotografie z místa bydlišť
dlužníků
provedené
při
místních
šetřeních nebo exekucích movitých
věcí, SPZ, VIN vozidla

Výkon správy daní (aplikace slouží pro získávání informací daňový subjekt
pro kontrolní činnost správce daně).

adresní a identifikační údaje

jméno a příjmení, RČ, DIČ, datum Orgány celní správy na žádost subjektu údajů § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Orgány veřejné moci.
narození, adresa místa pobytu nebo nebo z vlastní iniciativy zlikvidují osobní údaje,
republiky, ve znění pozdějších předpisů
místa podnikání, email, telefon, DIČ, jakmile již nejsou potřeba pro výkon jejich
IČO, exekuce
působnosti; orgány celní správy nejméně jednou
za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní
údaje, u nichž pominul účel, pro který byly
zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je
neúčelné.

Evidence plateb prostřednictvím poukázky u České pošty.

adresní a identifikační údaje

skeny poštovních poukázek -jméno 10 let
příjmení, datum narození, adresu, popř.
RČ přestupce

Evidence pohledávek vzniklých v rámci celního řízení a daňový subjekt
správa jejich úhrad.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje

jméno a příjmení, RČ, DIČ, datum Orgány celní správy na žádost subjektu údajů NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne K předávání nedochází.
narození, adresa místa pobytu nebo nebo z vlastní iniciativy zlikvidují osobní údaje, 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie;
místa podnikání, čísla účtů, IČ, exekuce jakmile již nejsou potřeba pro výkon jejich zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
srážky
působnosti; orgány celní správy nejméně jednou zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů;
za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní § 31 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
údaje, u nichž pominul účel, pro který byly předpisů,
zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je
neúčelné. Lhůta pro vymáhání nedoplatku může
trvat 20, popř. až 30 let viz §160 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád.

Evidence vnitrostátních spotřebních daní a dělené správy plátce daně
poplatků a pokut (aplikace je jen v režimu pro čtení a
výhledově bude bez náhrady zrušena).

adresní a identifikační údaje; popisné údaje

jméno a příjmení, RČ, DIČ, datum Orgány celní správy na žádost subjektu údajů § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České K předávání nedochází.
narození, adresa místa pobytu nebo nebo z vlastní iniciativy zlikvidují osobní údaje, republiky, ve znění pozdějších předpisů
místa podnikání, exekuce, srážky, čísla jakmile již nejsou potřeba pro výkon jejich
účtů
působnosti; orgány celní správy nejméně jednou
za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní
údaje, u nichž pominul účel, pro který byly
zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je
neúčelné.

Výkon spisové služby.

adresní a identifikační údaje; popisné údaje; jméno, příjmení, datum narození, RČ, Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného § 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně Poskytovatelé poštovních a zásilkových služeb (pouze
citlivé údaje; údaje o jiné osobě
adresa, email, DIČ, IČ
dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve některých zákonů. (CS není pouze bezpečnostním sborem). Dále je v § údaje odesílatel/adresát).
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR.
64 definován jmenný rejtřík, kterým by se měla stát aplikace CRS.

plátci daňových povinností

nelze specifikovat

Zajištění učasti dotčených osob při realizaci protokolárních osoby účastnící se protokolárních aktivit, adresní a identifikační údaje
aktivit.
tedy
zaměstnanci
CS
a
zaměstanci
dotčených institucí (CŘ a zahraničí)
Vedení účetnictví Celní správy ČR, plánování rozpočtu, smluvní partneři, zaměstnanci Celní správy adresní a identifikační údaje; popisné údaje
vedení majetkové evidence.
ČR

Jméno, příjmení, pozice v instituci, e- 10 let
mail,
doručovací
adresa
(zaměstnavatel), telefonní číslo.
jméno,
příjmení,
adresa,
trvalý 10 let
pobyt/místo podnikání, email, telefon,
čísla účtů, zaměstnavatel, IČ, DIČ

§ 117 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 zákona č. 353/2003 Sb., o Orgány veřejné moci, znalci, tlumočníci, osoby s
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů;
oprávněním nahlížet do spisu.
§ 9 odst. 3 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů

§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Dodavatelská firma Solitea Business Solutions s.r.o.
republiky, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů;
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 952/2013 ze dne
9. 10. 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie a další související
předpisy EU

zákon č. 361/2003
bezpečnostních sborů;

Sb.,

o

služebním

poměru

příslušníků K předávání nedochází.

plnění či uzavření smlouvy;
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějíšch předpisů

K předávání nedochází.

Účetní evidence.

dodavatelé + zaměstnanci CS

adresní a identifikační údaje;

jméno, příjemní, adresa

Vystrojování příslušníků.

dodavatelé + zaměstnanci CS

adresní a identifikační údaje

jméno, adresa

Nákup majetku a jeho zabezpečení.

dodavatelé

adresní a identifikační údaje;

jméno, příjmení, adresa

Nákup majetku a jeho zabezpečení.

dodavatelé služeb

adresní a identifikační údaje;

jméno, příjmení, adresa

Vedení účetnictví.

dodavatelé

adresní a identifikační údaje

Vyřizování žádostí, podnětů a předání stížností v rámci podatelé žádostí, podnětů, stížností
zákona o svobodném přístupu k informacím.

adresní a identifikační údaje

Různé skartační lhůty
dokumentu; konkrétní
Spisovém a skartačním
Různé skartační lhůty
dokumentu; konkrétní
Spisovém a skartačním

dle typu zpracovávaného zákon 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v K předávání nedochází.
lhůty jsou uvedeny ve právních vztazích;
řádu Celní správy ČR.
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
dle typu zpracovávaného vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních K předávání nedochází.
lhůty jsou uvedeny ve stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních
řádu Celní správy ČR.
vozidel celní správy

Různé skartační lhůty dle typu zpracovávaného zákon 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v K předávání nedochází.
dokumentu; konkrétní lhůty jsou uvedeny ve právních vztazích;
Spisovém a skartačním řádu Celní správy ČR.
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Různé skartační lhůty
dokumentu; konkrétní
Spisovém a skartačním
jméno, příjmení, adresa
Různé skartační lhůty
dokumentu; konkrétní
Spisovém a skartačním
jméno, příjmení, RČ, datum narození, 5 let
adresa bydliště, ID datové schránky,
občanství podpis,email, SPZ

dle typu zpracovávaného zákon 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v K předávání nedochází.
lhůty jsou uvedeny ve právních vztazích;
řádu Celní správy ČR.
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
dle typu zpracovávaného zákon 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v K předávání nedochází.
lhůty jsou uvedeny ve právních vztazích;
řádu Celní správy ČR.
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
U žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svozákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění bodném přístupu k informacím, jsou poskytnuté informapozdějších předpisů
ce zveřejňovány na webových stránkách CS.

Kontrola totožnosti osob při vstupní kontrole a jejich evidence.

návštěvy, které vstupují do budovy Generálního adresní a identifikační údaje; popisné údaje
ředitelství cel

načtení identifikačních údajů z občanského 6 měsíců ode dne návštěvy
průkazu, cestovního pasu, nebo jiné
průkazu totožnosti, obsahující strojově
čitelnou zónu

zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních K předávání nedochází.
sborů, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Vyřizování žádostí, podnětů a stížností subjektů údajů.

podatelé žádostí, podnětů, stížností

jméno, příjmení, RČ, datum narození, 5 let
adresa bydliště, ID datové schránky,
občanství, email, další osobní údaje
uvedené v žádosti, podnětu, stížnosti

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně K předávání nedochází.
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů;
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými
orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů
nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů;
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů

adresní a identifikační údaje

Monitorování vnitřních a vnějších prostor objektů Celní správy osoby, pohybující se vně nebo uvnitř objektů adresní a identifikační údaje; popisné údaje; citlivé jméno,
příjmení,
pracoviště, videozáznamy: okolí objektů 7 dní, vnitřní prostory 14 oprávněný zájem Celní správy ČR
ČR kamerovými systémy.
Celní správy ČR
údaje
zaměstnavatel, videozáznam, fotografie dní;
obličeje

K předávání nedochází.

