Informační povinnost správce osobních údajů vůči subjektům údajů
dle 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), tzv. GDPR
(dále také Nařízení nebo GDPR)
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Jedním z primárních cílů společnosti OVANET a.s. (dále také společnost) je zákonnost,
korektnost a transparentnost v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů externích
subjektů údajů (dále také SÚ), se kterými společnost má uzavřen jakýkoliv smluvní vztah,
případně hodlá smluvní vztah uzavřít, a dále všech SÚ, kteří navštíví sídlo či prostory
společnosti, případně jiným způsobem vstoupí do jednání či součinnosti se společností.
2) Společnost se zavazuje, že OÚ všech externích SÚ bude zpracovávat v souladu se všemi
ustanoveními Nařízení, zejména pak zákonně v souladu s čl. 6 Nařízení, bude dodržovat
zásady pro zpracování OÚ dle čl. 5 Nařízení, zajistí transparentní informace, sdělení
a postupy pro výkon práv SÚ dle čl. 12 až 22 a čl. 34 Nařízení, bude usnadňovat výkon práv
SÚ dle č. 12, a zajistí zabezpečení OÚ v souladu s čl. 32 Nařízení.

1.1

ÚČEL

1) Společnost plní tímto svou informační povinnost dle čl. 12, Nařízení, v rozsahu čl. 13 a 14,
Nařízení, stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za
použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

Politika zpracování a ochrany OÚ externích SÚ – informační povinnost detailní
2019_05_03_OVANET_a.s.
Strana č. 1 z počtu stran 20

2.

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE OÚ V ROZSAHU ČL. 13

1) Informační povinnost správce OÚ v rozsahu čl. 13, Nařízení, se týká těch SÚ, od kterých
byly OÚ získány.

2.1

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OÚ

1) Správcem OÚ je společnost OVANET a.s., kde:
a) Sídlo společnosti:
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava;
b) Spisová značka:
B 2335 vedená u Krajského soudu v Ostravě;
c) IČ:
25857568;
d) Datová schránka:
a7cfi46;
e) Tel:
+420 555 135 001;
f) Fax:
+420 555 135 199;
g) E-mail:
ovanet@ovanet.cz;
h) Web:
www.ovanet.cz;

2.2

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OÚ

1) Správce OÚ má vlastního tzv. Pověřence pro ochranu OÚ.
2) Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu OÚ:
a) Sídlo:
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava;
b) Datová schránka:
a7cfi46;
c) Tel:
+420 555 135 001;
d) Fax:
+420 555 135 199;
e) E-mail:
dpo@ovanet.cz;
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2.3

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OÚ, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ

2.3.1

Příprava a realizace výběrového řízení se SÚ, resp. potencionálními zaměstnanci
Požadavek

Účel zpracování

Informace
Příprava a realizace výběrového řízení se SÚ, resp.
potencionálními zaměstnanci

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. b)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

Není

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Nejsou

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Standardně nebude, nicméně v souvislostí se zpracováním
osobních údajů pro tento účel je možné, že zpracovatel
osobních údajů by mohl, bude-li to nezbytné vzhledem ke
způsobu zpracování osobních údajů, předat Vaše osobní údaje
do třetí země dalšímu zpracovateli. Zpracovatel osobních
údajů je však správci osobních údajů smluvně zavázán
a zaručuje, že mezi další zpracovatele zařadí pouze takové,
jimž lze do zahraničí předávat ke zpracování osobní údaje
pouze na základě dostatečných právních záruk, jak je poskytují
čl. 44 až 49 Nařízení.

Doba zpracování OÚ

Po dobu výběrového řízení

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ne
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smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ne

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Neúčast ve výběrovém řízení
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2.3.2

Evidence SÚ, resp. potencionálních zaměstnanců, pro možnost následného
oslovení SÚ
Požadavek

Účel zpracování

Informace
Evidence SÚ, resp. potencionálních zaměstnanců, pro
možnost následného oslovení SÚ

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. a)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

Není

Poznámka k právnímu titulu

V případech, kdy SÚ požádá správce OÚ, aby jej kontaktoval,
a zároveň udělí správci OÚ souhlas se zpracování OÚ na dobu
určitou

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Nejsou

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

6 měsíců od shromáždění

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ano

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ne

smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ne

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

SÚ nebude veden v evidenci a nebude následně osloven
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2.3.3

Vedení agendy účetnictví
Požadavek

Informace

Účel zpracování

Vedení agendy účetnictví

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. c)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

z.č. 563/1991 Sb.

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Orgány veřejné moci, Finanční auditor, apod.

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

Dle legislativy

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano – ve specifických případech viz čl. 17 Nařízení

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano – ve specifických případech viz čl. 18 Nařízení

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ano

smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ano

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Neuzavření smlouvy
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2.3.4

Ochrana majetku správce OÚ a jiných správců
Požadavek

Účel zpracování

Informace
Ochrana majetku správce OÚ a jiných správců, jedná se
zejména o ochranu dat a informací uložených na nosičích
informací v centrální datovém úložišti;
Prevence, odhalení a kontrola závažné trestné činnosti vůči
narušiteli integrity centrálního datového úložiště, včetně
získání důkazů;

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. f)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

Není

Poznámka k právnímu titulu

Správce OÚ provedl test proporcionality

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Ano
V podmínkách správce OÚ se jedná o zpracováním OÚ
kamerovým systém, na kterém se vyskytují zaměstnanci a
návštěvy budovy sídla a prostorů správce OÚ. Správce OÚ
provedl test proporcionality, aby vhodně posoudil jak vlastní
oprávněný zájem, tak i oprávněný zájem SÚ

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Orgány činné v trestní řízení

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

7 dní

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano – omezeně vzhledem k automatizovanému zpracování

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano – ve specifických případech viz čl. 17 Nařízení

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ano

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

zákonným požadavkem

Ne

smluvním požadavkem

Ano

Poskytování OÚ je
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požadavkem nutným do smlouvy

Ne

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Neumožnění vstupu do sídla a prostorů správce OÚ
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2.3.5

Vedení agendy pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislostí
s vyřizováním žádost SÚ
Požadavek

Účel zpracování

Informace
Vedení agendy pověřence pro ochranu osobních údajů
v souvislostí s vyřizováním žádost SÚ

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. c) a f)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

Nařízení EPaR (EU) 2016/679

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Ano - v případech nedůvodných, nepřiměřených či
opakovaných žádostech SÚ

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Dozorový úřad a Dotčený dozorový úřad

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

5 let

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano – ve specifických případech viz čl. 17 Nařízení

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano – ve specifických případech viz čl. 17 Nařízení

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ano

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ano

smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ano

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Nebude vyřízena žádost SÚ v souvislostí s výkonem jeho práva
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2.3.6

Ověření poptávky SÚ na poskytnutí SEK, ověření dostupnosti, příprava nabídky,
příprava smlouvy
Požadavek

Účel zpracování

Informace
Ověření poptávky SÚ na poskytnutí SEK, ověření dostupnosti,
příprava nabídky, příprava smlouvy

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. b)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

Není

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Vyšší zhotovitel, nižší subdodavatel

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

Po dobu platnosti nabídky, max. 6 měsíců od shromáždění

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ne

smluvním požadavkem

Ne

požadavkem nutným do smlouvy

Ano

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Nebude provedeno ověření poptávky SÚ na poskytnutí SEK,
nebude provedeno ověření dostupnosti, nebude provedena
příprava nabídky, nebude provedena příprava smlouvy
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2.3.7

Agenda smluvních vztahů
Požadavek

Účel zpracování

Informace
Vedení agendy smluvních vztahů, jednání a komunikace se
zákazníky, úpravy smluvních vztahů apod.

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. b) a c)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

z.č. 127/2005 Sb.

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Vyšší zhotovitel, nižší subdodavatel

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

Po dobu platnosti smluvního vztahu + 6 měsíců od ukončení
smluvního vztahu

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ano

smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ano

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Nebude poskytnuta SEK dle ZoEK
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2.3.9

Agenda výběru dodavatelů
Požadavek

Účel zpracování

Informace
Vedení agendy výběru dodavatelů, dle zákona č. 134/2016
Sb.

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. b) a c)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

z.č. 134/2016 Sb.

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Orgány činné v trestním řízení;
Orgány veřejné moci;

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

Po dobu zadání veřejné zakázky a dále dle legislativy (10 let)

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ano

smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ano

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Neúčast ve výběrovém řízení
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2.3.10

Provoz SEK
Požadavek

Informace

Účel zpracování

Provoz SEK

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. b) a c)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

z.č. 127/2005 Sb.

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Vyšší zhotovitel, nižší subdodavatel, orgány veřejné moci a
orgány uvedené v ZoEK

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

Po dobu platnosti smluvního vztahu + 6 měsíců od ukončení
smluvního vztahu;
Po dobu 6 měsíců od pořízení tzv. PaLÚ

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano – ve specifických případech viz čl. 17 Nařízení

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ano – ve specifických případech viz čl. 20 Nařízení a
způsobech poskytování SEK

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ano

smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ano

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Nebude poskytnuta SEK dle ZoEK
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2.3.11

Vyjadřování se k inženýrským sítím OVANET a.s.;
Požadavek

Informace

Účel zpracování

Vypracování vyjádření k inženýrským sítím OVANET a.s.;
Ochrana inženýrských sítí OVANET a.s.;

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. c)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

z.č. 183 / 2006 Sb.

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Nejsou

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

Po dobu platnosti vyjádření + 9 let

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ano

smluvním požadavkem

Ne

požadavkem nutným do smlouvy

Ne

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Nevyjádření se k existenci inženýrských sítí OVANET a.s.
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2.3.12

Plnění předmětu smlouvy, zejména pak řešení reklamací a hlášení vad plnění
smlouvy
Požadavek

Účel zpracování

Informace
Plnění předmětu smlouvy, zejména pak řešení reklamací a
hlášení vad plnění smlouvy

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. b)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

není

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Vyšší zhotovitel, nižší subdodavatel

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

Po dobu platnosti smluvního nebo záručního vztahu se SÚ,
maximálně však 5 let

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ne

smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ano

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Komunikace v rámci Plnění předmětu smlouvy, zejména pak
řešení reklamací a hlášení vad plnění smlouvy bude muset
proběhnout jiným vhodným způsobem
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2.3.13

Provoz Service Desk OVANET
Požadavek

Informace

Účel zpracování

Provoz Service Desk OVANET

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. b)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

Není

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Vyšší zhotovitel, nižší subdodavatel

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

Po dobu platnosti smluvního vztahu;
Po dobu platnosti záručního vztahu;
Max. 15 let;

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15
Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

zákonným požadavkem

Ne

smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ano

Poskytování OÚ je

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Nebude poskytnuta služba Service Desk OVANET
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2.3.14

Provoz Kontaktního centra OVANET
Požadavek

Informace

Účel zpracování

Provoz Kontaktního centra OVANET

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. b)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

Není

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Vyšší zhotovitel, nižší subdodavatel

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

1 rok

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ano

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15
Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

zákonným požadavkem

Ne

smluvním požadavkem

Ano

požadavkem nutným do smlouvy

Ano

Poskytování OÚ je

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Nebude poskytnuta služba Kontaktního centra OVANET
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2.3.15

Vedení agendy zákona o svobodném přístupu k informacím
Požadavek

Informace

Účel zpracování

Vedení agendy zákona o svobodném přístupu k informacím

Právní titul dle Nařízení

čl. 6, odst. 1., písm. c)

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poznámka k právnímu titulu

Není

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení

Není

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ

Dozorový úřad a Dotčený dozorový úřad;
Nadřízený orgán v případě odvolání dle § 16 zákona č.
106/1999 Sb.

Předání OÚ do tzv. třetích zemí

Nebude

Doba zpracování OÚ

5 let

Právo
SÚ na:

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení

Ne

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení

Ano

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení

Ano

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení

Ano – ve specifických případech viz čl. 17 Nařízení

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení

Ano – ve specifických případech viz čl. 17 Nařízení

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení

Ne

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení

Ne

nebýt předmětem automatického rozhodování,
profilování, dle čl. 22 Nařízení

Ano
(nebude docházet k automatickému rozhodování a
profilování, dle čl. 22)

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení

Ano

informace v případě porušení zabezpečení OÚ
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení

Ano

Poskytování OÚ je

zákonným požadavkem

Ano

smluvním požadavkem

Ne

požadavkem nutným do smlouvy

Ne

Povinnost SÚ poskytnout OÚ

Ano

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ

Nebude vyřízena žádost SÚ v souvislostí s výkonem jeho práva
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3.

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE OÚ V ROZSAHU ČL. 14

1) Informační povinnost správce OÚ v rozsahu čl. 14, Nařízení, se týká těch SÚ, od kterých
nebyly OÚ získány.
2) V případě, že OÚ nebyly získány od SÚ, doplní správce OÚ stávající informační povinnost
dle čl. 13 Nařízení, tj. viz část 2 tohoto dokumentu, o tyto další informace dle čl. 14
Nařízení, k jednotlivým účelům zpracování:
a) Kategorii dotčených OÚ;
b) Případný záměr správce OÚ předat OÚ příjemci v tzv. třetí zemi atd.;
c) Zdroj, ze kterého OÚ pocházejí, a případně informace o tom, zda OÚ pocházejí
z veřejně dostupných zdrojů;
3) Správce OÚ splní svou informační povinnost vůči SÚ:
a) v přiměřené lhůtě po získání OÚ, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na
konkrétní okolnosti, za nichž jsou OÚ zpracovávány;
b) nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se SÚ, mají-li být OÚ použity
pro účely této komunikace; nebo
c) nejpozději při prvním zpřístupnění OÚ, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému
příjemci.

4.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1) Správce osobních údajů usnadňuje výkon Vašich výše uvedených práv v souladu s čl. 12.,
odst. 2., Nařízení.
2) Správce osobních údajů hodlá zpracovávat osobní údaje jen pro účel, ke kterému byly tyto
osobní údaje shromážděny. V případě, že by správce osobních údajů hodlal zpracovávat
tyto osobní údaje i pro jiný účel, než pro který byly tyto osobní údaje shromážděny,
poskytne subjektu údajů ještě před samotným zpracováním osobních údajů informace
o tomto jiném účelu a k tomu příslušné další informace dle čl. 13., odst. 2., Nařízení.
3) V případě, že od Vás, jakožto od subjektu údajů, obdržíme žádost ve smyslu Vašich výše
uvedených práv, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních a to bez zbytečného
odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu je
možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva
měsíce. V případě, že bychom prodloužili citovanou lhůtu, budeme Vás o tomto
prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti spolu s důvody
tohoto prodloužení. Podáváte-li žádost v elektronické formě, bude-li to možné, bude Vám
odpovězeno v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob.
4) V případě, že od Vás, jakožto od subjektu údajů, obdržíme žádost ve smyslu Vašich výše
uvedených práv, a budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás
požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti
v souladu s č. 12., odst. 6., Nařízení a to i formou Vašeho osobního prokázání totožnosti za
pomocí dokladu totožnosti v sídle správce osobních údajů.
5) V případě, že správce osobních údajů nepřijme opatření dle výše uvedeného odst. 4.,
budeme Vás bezodkladně informovat a to nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti
o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat
soudní ochranu.
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6) Informace a veškerá sdělení ve smyslu Vašich výše uvedených práv se Vám poskytují a činí
bezplatně. Jsou-li však Vaše žádosti, ve smyslu Vašich výše uvedených práv, zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, jsme oprávněni v souladu
s čl. 12., odst. 5., Nařízení, uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní
náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním
požadovaných úkonů, nebo jsme oprávněni Vaší žádost odmítnout, včetně doložení zjevné
nedůvodnosti nebo nepřiměřenosti.
7) V případě, že se domníváte, že zpracováváním Vašich osobních údajů je porušováno
Nařízení EPaR (EU) 2016/679, máte právo v souladu s čl. 77., odst. 1., Nařízení, podat
stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého
bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, aniž by
byly dotčeny jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.
8) V případě, že máte za to, že Vaše práva dle Nařízení EPaR (EU) 2016/679, byla porušena
v důsledku jejich zpracování v rozporu s Nařízením, máte právo v souladu s čl. 79., odst. 1.,
Nařízení, na účinnou soudní ochranu, aniž by byla dotčena jakákoliv dostupná správní
či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu dle výše
uvedeného odst. 7.
9) V případě, že máte za to, že jste v důsledku porušení Nařízení EPaR (EU) 2016/679,
správcem osobních údajů utrpěl hmotnou či nehmotnou újmu, máte právo v souladu s čl.
82., odst. 1., Nařízení, obdržet od správce osobních údajů náhradu trpěné újmy.
10) V případě, že máte jakékoliv dotazy vůči zpracovávání Vašich osobních údajů či pokud
chcete uplatnit Vaše výše uvedená práva subjektu údajů, kontaktujte správce osobních
údajů na výše uvedených kontaktech nebo osobně v sídle správce osobních údajů,
případně kontaktujte přímo tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů, prostřednictvím
emailu dpo@ovanet.cz nebo výše uvedených kontaktů.
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