Kategorie údajů
Skupina domén
osobních údajů

Podskupina domén osobních
údajů

Identifikační údaje

Základní identifikační
a kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Psychologické
charakteristiky
Fyzické
charakteristiky
Popisné a profilové
údaje
Rizikové profily

Domény osobních údajů
jméno
příjmení
rodné příjmení
titul před/za jménem
pohlaví
jazyk
místo trvalého pobytu
datum a místo narození
datum úmrtí
státní příslušnost / národnost
rodné číslo
identifikátor osoby (přiřazený společností)
typ dokladu
číslo občanského průkazu
IČO
DIČ
číslo sociálního zabezpečení
číslo řidičského průkazu
číslo cestovního pasu
kopie osobního dokladu či veřejné listiny
platnost dokladu
datum a místo vydání dokladu
fotografie z průkazu totožnosti
login do aplikace
datum vzniku / zrušení záznamu
číslo zaměstnance
korespondenční adresa
adresa pracoviště
telefonní číslo
fax
e‐mailová adresa
datová schránka
kontaktní údaje v rámci
sociálních médií
jakékoliv informace o povaze / osobnosti /
rozpoložení / náladě
jakékoliv fyzické charakteristiky (barva vlasů, očí,
výška, váha atd.)
kybernetické riziko
AML riziko
anti fraud Riziko
CFT riziko
embargo riziko

Popisné údaje

Údaje o rase,
náboženství a další
Zvláštní kategorie
osobních údajů

Údaje o zdravotním
stavu

Další údaje o
zaměstnancích

Mzdové a obdobné
údaje

jiné bezpečnostní riziko
manželství
partnerství
rodinný stav od
počet dětí a údaje o nich
informace o domácnosti
informace o jiné osobě
(příbuzenství a jiné vztahy)
sociální status (student/zaměstnanec/OSVČ/bez
příjmu)
ZTP, ZTP/P
pracovní funkce a zkušenosti
dovednosti
vzdělání
kvalifikace, vč. kopie dokladu o odborné způsobilosti
životní styl, návyky, volný čas a cestování, členství
např. v charitativních nebo dobrovolných
organizacích
informace o oblasti, kde
subjekt údajů žije, informace o bydlení
významné momenty v životě subjektů (stěhování,
získání řidičského průkazu)
kód zdravotní pojišťovny
segmentace
účast na soutěžích
popis grantu
soutěžní odpovědi
popis soutěže
rasový nebo etnický původ
politické názory
náboženské vyznání či
filozofické přesvědčení
členství v odborech
genetické údaje
biometrické údaje (podpis,
fotografie)
údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a
trestných činů či souvisejících bezpečnostních
opatření
fyzické zdraví
duševní zdraví
rizikové situace a rizikové
chování
údaje o zdravotní péči
údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci
mzda / odměna
náhrada mzdy
průměrný výdělek
bonusy / čerpání benefitů

Náborové údaje

Výkon pracovní činnosti

Komunikace a
hodnocení

Další identifikační a
kontaktní údaje

srážky ze mzdy
způsob zasílání mzdy
expensy
číslo soukromého účtu
spotřeba interních zdrojů
pojištění
daně a odvody
prohlášení daňového
poplatníka
daňová přiznání a podklady
údaje o majetku zaměstnance
CV a jiné podklady zaslané zájemcem o zaměstnání
záznamy a výsledky z výběrových řízení
vypracované úkoly a zadání z výběrového řízení
záznamy a výsledky z výběrových řízení
pracovní pozice
pracovní doba & státní svátek
dovolená
nemocenská
mateřská/rodičovská dovolená
přerušení kariéry
docházka
události, kalendář
home office, teleworking
informace o pracovních cestách a jiných změnách
pracovního poměru
denní program / timesheets
svěřená zařízení a jiné hodnoty, majetek ICT
počet odpracovaných hodin
absolvovaná školení
přístupová práva
kniha pracovních úrazů
provozní kniha
průběh vykonávané praxe
údaje o výsledcích zkoušek a přezkoušení
zpětná vazba od zaměstnanců
reakce v průzkumech
stížnosti / podněty / návrhy / žádosti / dotazy a
jejich vyřízení
servisní požadavky
hodnotící záznamy
interní sankce
sebehodnocení
osobní cíle a KPI
číslo zaměstnanecké karty přístupová práva / ID2 /
user id
pracovní e‐mailové účty
pracovní telefonní číslo

Další údaje z
obchodní
činnosti

Údaje o vnitřní
kontrole a šetření

hesla v rámci interních systémů IT
přístup/logy k interním
systémům IT ‐ VPN připojení
údaje o zaměstnancích ze skupiny
Stavební povolení
Smlouva či obdobný dokument prokazující záměr
výstavby obydlí
Údaje související s poskytnutím
Doklad o evidenci vlastnického práva (výpis z KN, list
zaměstnanecké výhody
vlastnictví)
Ostatní dokumenty dle Dohody o pravidel pro
poskytování bezúročných zápůjček na bytové účely
číslo bankovního účtu
číslo debetní / kreditní karty
autorizace / plné moci
Transakční údaje
datum transakce
výše transakce
transakce a smlouvy včetně
souvisejících informací
nabídky / poptávky obchodních příležitostí
Historie obchodování
předmět, datum, místo transakce
upomínky
informace o obchodování ve skupině
obchodní profil odvozený z analytického
modelování
Obchodní profil
označení VIP a obdobně
solventnost
záznamy z interního vyšetřování
případy whistle blowingu
interní systémové logy
logy vztahující se k užívání
Vnitřní kontrola a
internetu / provoz
šetření
logy vztahující se k užívání
e‐mail služeb / provoz
logy vztahující se k užívání telekomunikačních
prostředků / provoz
záznamy
z kamerových systémů
Údaje související s bezpečností
záznamy ze vstupních zařízení
a
správou objektů
údaje v knize návštěv
Fotografie nebo Audio‐vizuální záznamy
hlasové záznamy
chat (instant messaging)
konverzace

Údaje spojené s
technologií a
zařízením

Komunikace, interakce a profily emailová komunikace
derivované na základě těchto
chování nebo surfování / klikání / vyhledávání a
dat
naslouchání / prohlížení vztahující se k internetu
/emailům /médiím /aplikacím
informace získané prostřednictvím zpětné vazby /
průzkumů / připomínek / návrhů / stížností ve
vztahu ke správci

souhlas / nesouhlas s typem nebo formou
komunikace
VIN
Údaje o vozidle

Lokalizační údaje

SPZ
informace o způsobu používání věci (např. vozidla)
technický popis věci (např. Barva vozidla)
lokalizační údaje založené na gps či beacon
technologii
lokalizační údaje derivované z jiných operací (např.
platby kartou u obchodníka na provozovně)
Mac adresa
IP adresa

Síťové identifikátory

otisk zařízení/Device Fingerprint
cookies nebo podobná technologie
informace o prohlížeči

