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Základní informace: 

a) totožnost a kontaktní údaje správce: 
Obchodní jméno:  Dopravoprojekt Brno a.s. 
Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno, Česká republika 
Spisová značka:  B 785 vedená u rejstříkového soudu v Brně od 1. května 1992. 
IČ:  46 34 74 88 
IDDS:  4xbdeqj 
Telefon:  +420 549 123 117 
email:  gdpr@dopravoprojekt.cz 
www: https://www.dopravoprojekt.cz  
dále jen („společnost“ nebo „správce“) 
 
b) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován z důvodu, že tato povinnost se na společnost 
nevztahuje. 
 
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: 
Účely zpracování osobních údajů v rámci činnosti společnosti jsou následující: 
- zpracování nabídek;  
- personalistika a mzdy; 
- projektová činnost ve výstavbě; 
- výkon technických dozorů staveb; 
- výběrová řízení na zhotovitele dokumentace a staveb; 
- podklady a dokumentace pro zadání stavby; 
- práce spojené s realizací a dokončením stavby; 
- pomoc při projednávání studií; 
- vypracování odborných posudků a stanovisek vztahujících se k přípravě a realizaci staveb; 
- pomoc při zpracování záměrů výstavby podle požadavků investora; 
- pomoc při zpracování zadání stavby; 
- činnost pro vydání územního rozhodnutí; 
- činnost pro vydání stavebního povolení; 
- činnost pro vydání kolaudačního souhlasu; 
- činnost při realizaci stavby, dokončení a uvedení do provozu, zejména výkon služby TDI; 
- konzultační a poradenská činnost; 
- zabezpečování kompletní majetkoprávní agendy spojené s přípravou, výstavbou i předáním 

staveb; 
- uplatnění návrhu na zápis údajů do katastru nemovitostí 
- soudní řešení způsobilosti k právnímu jednání 
- správní řízení související se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
- další investorsko-inženýrské práce podle požadavků investorů; 

 
Právní základ pro zpracování osobních údajů tvoří legislativa České republiky, právo Evropské unie a 
zejména: 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění 
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
 
Zákonnost zpracování osobních údajů ve společnosti je dle nařízení GDPR čl. 6 následující:  

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy; 
c) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 
f) nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. 
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d) kategorie dotčených osobních údajů: 
- adresní a identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa místa 

trvalého pobytu, adresa bydliště, adresa doručovací, telefonní číslo, e-mailová adresa; č. účtu; 
pohlaví, věk, místo a okres (stát) narození, osobní stav, IP adresa;  

- identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo 
řidičského průkazu, číslo cestovního pasu, státní občanství, ID datové schránky; 

- údaje o jiné osobě: adresní a identifikační údaje manžele/manželky, spoluvlastníka, zákonní 
zástupci dítěte, jméno, příjmení a rodné číslo dětí; 

- zvláštní kategorie osobních údajů: zdravotní údaje, kniha úrazu; zdravotní prohlídky; změněná 
pracovní schopnost; soudní trestní řízení nebo zákaz činnosti. 

 
e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů: 
Investoři – zákazníci, stavební úřady, katastr nemovitostí, Česká správa sociálního zabezpečení, 
zdravotní pojišťovny, Státní úřad inspekce práce a další úřady a instituce ČR. 
 
f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: 
Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země. 

 

Další informace: 

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá 
pro stanovení této doby: 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je 5 let, pokud příslušný zákon neurčuje delší zákonnou 
lhůtu pro uchování příslušných záznamů obsahující osobní údaje subjektu údajů. 
  
b) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 

odst. 1 písm. f): 
Zpracování osobních údajů je nezbytné zejména pro splnění smlouvy s investorem a výkon 
inženýrské činnosti se provádí na základě smlouvy o dílo nebo příkazní smlouvy, uzavřené mezi 
investorem resp. objednatelem a společností. 
  
c) Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se 

subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést 
námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. 

 
d) Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) (souhlas 

se zpracováním osobních údajů), subjekt údajů má právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je 
tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

 
e) Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu: https://www.uoou.cz    

 
f) Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí 

z veřejně dostupných zdrojů:  
Subjekt údajů, zákonní zástupci subjektu údajů; investor; katastr nemovitostí, Česká správa sociálního 
zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní úřad inspekce práce. 
 
g) Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému 

v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se 
použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro 
subjekt údajů: 

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování. 
 
h) Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo 

požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní 
údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků  neposkytnutí těchto údajů: 

Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem, subjekt údajů má povinnost osobní údaje 
poskytnout.  
Jinak je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a nezbytné pro účely oprávněných zájmů 
příslušného správce či třetí strany a neposkytnutí těchto údajů budou považovány za odmítnutí 
součinnosti mezi společností, investorem a subjektem údajů. 
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