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● 

Informační memorandum o zpracování osobních údajů 

Toto informační memorandum obsahuje základní všeobecné informace ohledně zpracování 

osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjekt údajů“) ve společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. 

(dále jen „společnost“ nebo „správce“). 

Vážíme si každého, kdo s námi své osobní údaje sdílí a jsme odhodláni je v maximální možné míře 

chránit. Rovněž zajišťujeme spravedlivé a transparentní zpracování osobních údajů ve vztahu 

k subjektu údajů. 

Správce zajišťuje ochranu osobních údajů pomocí vhodných technických a organizačních opatření 

před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo 

poškozením (tj. dostupnost, integrita a důvěrnost).  

Toto informační memorandum bylo připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen „nařízení GDPR“). 

 

Pro přehlednost jsme zvolili formu otázek a odpovědí: 

1. Kdo je správcem osobních údajů? 

2. Jaká je zákonnost zpracování osobních údajů? 

3. K jakému účelu osobní údaje správce potřebuje? 

4. Jak správce osobní údaje získal? 

5. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů? 

6. Bude správce osobní údaje předávat někomu dalšímu? 

7. Bude správce osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci? 

8. Jak dlouho bude správce osobní údaje ukládat? 

9. Jaká jsou práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je uplatnit? 
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1. Kdo je správcem osobních údajů? 

Správcem je společnost, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým 

způsobem budou osobní údaje zpracovány. 

Správcem a zpracovatelem osobních údajů, dle nařízení GDPR, je společnost Dopravoprojekt 

Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00  Brno, identifikační číslo: 463 47 488, zapsaná 

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka B 785.  

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů fyzických osob nás neváhejte 

kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@dopravoprojekt.cz; na telefonu +420 549 123 117 nebo 

na adrese sídla společnosti. 

2. Jaká je zákonnost zpracování osobních údajů?  

Správce zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro: 

- uzavření a následné plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), 

- splnění zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 

GDPR), 

- účely oprávněných zájmů správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). 

Dle výše uvedeného je zpracování osobních údajů zákonné a v souladu s nařízením GDPR.  

3. K jakému účelu osobní údaje správce potřebuje? 

Osobní údaje správce zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce 

jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých 

zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také 

ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.  

V zájmu zajištění co největší ochrany osobních údajů má právo subjekt údajů vznést námitku proti 

zpracování. Podrobnější informace o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů jsou 

obsaženy v článku 9. tohoto informačního memoranda. 

4. Jak správce osobní údaje získal? 

Osobní údaje správce získal přímo od subjektu údajů, a to zejména z dokladů např. faktur, 

vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také 

z veřejně dostupných zdrojů nebo od třetích stran, které jsou oprávněny ke zpracovávání 

osobních údajů, se kterými správce spolupracuje. 

5. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů? 

Právní základ pro zpracování osobních údajů tvoří platná legislativa České Republiky a Evropské 

unie. 
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6. Bude správce osobní údaje předávat někomu dalšímu? 

Osobní údaje musí správce v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například 

správci daně, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, soudům, orgánům činným 

v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.  

7. Bude správce osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci? 

Osobní údaje správce nebude předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský 

hospodářských prostor ani do žádné mezinárodní organizace. 

8. Jak dlouho bude správce osobní údaje ukládat? 

Osobní údaje správce nebude uchovávat déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí 

skartační lhůty budou osobní údaje trvale zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 

9. Jaká jsou práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je uplatnit? 

a) Jak může subjekt údajů uplatnit svá práva? 

Svá práva může subjekt údajů uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr@dopravoprojekt.cz, 

telefonicky na tel. čísle +420 549 123 117 nebo formou písemné žádosti zaslané 

na korespondenční adresu Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00  Brno. Správce je 

povinen požadovat po fyzické osobě jednoznačnou identifikaci (např. elektronický podpis, OP 

nebo pas). 

b) Právo na přístup k osobním údajům 

Fyzická osoba je oprávněna od správce požadovat informace, zda jsou zpracovávány její osobní 

údaje či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má subjekt údajů právo od správce 

požadovat informace zejména o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o 

příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o plánované době, po kterou budou osobní 

údaje uloženy, o právech subjektu údajů (např. práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, 

omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování atd.), o zdroji zpracovávaných 

osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. 

Správce poskytne zdarma kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu 

údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže 

subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, 

která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii 

osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

Vyjádření a možné informace o přijatých opatřeních správce poskytne co nejdříve, nejpozději 

však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby, a s ohledem na složitost 

a počet žádostí, prodloužit o dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, je správce 

povinen žadatele informovat. 
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Pokud správce hodlá zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne 

subjektu údajů informace o tomto jiném účelu ještě před dalším zpracováním.  

c) Právo na opravu 

Pokud došlo na straně subjektu údajů například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné 

skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, má právo od správce požadovat opravu 

zpracovávaných osobních údajů. Navíc má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to 

i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut) 

V určitých stanovených případech má subjekt údajů právo požadovat, aby správce osobní údaje 

vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné 

účely nadále potřebné. Správce osobní údaje vymaže po uplynutí nezbytné doby automaticky. 

Žádost podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo subjektu údajů na výmaz může mít 

správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení bude žadatel 

detailně informován. 

e) Právo na omezení zpracování 

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by 

subjekt údajů měl pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje 

zpracovává, může podat žádost, aby byly osobní údaje zpracovávány výhradně pro nejnutnější 

zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Žádost podléhá individuálnímu 

posouzení a o jejím vyřízení bude žadatel detailně informován. 

f) Právo na přenositelnost údajů 

Pokud si subjekt údajů přeje, aby správce poskytl osobní údaje jinému správci, resp. jiné 

společnosti, předá správce osobní údaje v odpovídajícím formátu, určenému subjektu, pokud mu 

v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky. 

g) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Subjekt údajů se může kdykoliv obrátit se svým podnětem či stížností ve věci zpracování osobních 

údajů na dozorový orgán:  

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

h) Právo odvolat souhlas 

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů má právo subjekt údajů kdykoliv odvolat 

zasláním žádosti a to buď e-mailem, nebo v papírové formě na adresu sídla správce. 

 


