
Záznam o činnostech zpracování -  karta Lítačka
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

Zpracovatel: 

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČ: 02795281

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatele: 

kancelář DPO – pověřenec ochrany osobních údajů 

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 

dpo-oict@operatorict.cz

+420 246 030 978

I. Účely zpracování

Výdej a správa životního cyklu karty Lítačka – identifikátoru a nosiče nejen pro 
odbavení v dopravě.

Dle Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro  splnění smlouvy,  jejíž  
smluvní stranou je  subjekt údajů, nebo  pro  provedení opatření přijatých před 
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Dle ust. § 15a odst. 2 zákona č. 
328/1999 Sb. u dokladů při žádosti online u osob mladních 15 let.

II. Kategorie subjektů údajů

Držitel karty Lítačka, zákonný zástupce držitele karty Lítačka u osob do 15 let věku v případě,
že nežádá osoba starší 13 let o kartu sama.

III. Kategorie osobních údajů

Jméno,  příjmení,  dokladová  fotografie,  datum  narození,  podpis  nebo  biometrický  otisk
podpisu na sign-padu. V případě online žádosti - kontaktní adresa, e-mail, telefon. V případě
žádosti  zákonného  zástupce  u  osob  mladších  15  let  scan  dokladu  totožnosti  žadatele  i
držitele.

IV. Kategorie příjemců

Operátor ICT a.s., Správci kartových aplikací

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů

4 roky po skončení doby trvání smlouvy – konce platnosti poslední vydané karty Lítačka.

Scany  dokladu  totožnosti  u  online  žádostí  u  osob  mladších  15  let  se  mažou  ihned  při
schválení/zamítnutí žádosti, vždy ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná  vyhotovení  žádostí  jsou  ukládána  v uzamčených  a  elektronicky  zastřežených
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prostorách, přístup je omezen na pracovníky back office (BO).

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen v souladu vnitřní IT bezpečnostní
politikou, která podléhá certifikaci dle ISO 27 000.


