
Základní informace o zpracování osobních údajů 
 

Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Nařízení 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 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), dále též („GDPR“) 

 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 
 
Správce: Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů / zástupce správce: Rudolf Pocklan, pocklan@chotes.cz 
 
 
2. ZÁKLADNÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 
 
Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od společnosti přístup 
k osobním údajům, které se jej týkají, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování.  
Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo je na plnění smlouvy se subjektem údajů, má 
subjekt údajů právo požadovat též přenesení automaticky zpracovávaných osobních údajů.  
Je-li zpracování založeno na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo plnění oprávněných zájmů správce nebo 
třetí osoby, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování.  
V případě automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i 
profilování má subjekt údajů právo nebýt předmětem zpracování.  
Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového orgánu. 
 
Uplatnění práv subjektu údajů lze provést písmeně na adrese Chodovské technicko-ekologické služby 
s.r.o., U Porcelánky 212, 357 35 Chodov nebo e-mailem na adrese pocklan@chotes.cz. 
 
 
3.  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Vyřizování poptávek služeb  

Účel zpracování: Poptávka možnosti poskytnutí služeb v rámci jednotlivých činností 

Právní základ zpracování: 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; Žádost subjektu 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, adresa, email, telefon, firma, ič 

Příjemci nebo kategorie příjemců: - 

Doba uchování osobních údajů: 1 rok 

 
 

Vyřizování žádostí o vytyčení sítí a vyjádření k existenci sítí  

Účel zpracování: Možnost podání žádosti či kontrolu sítí v návaznosti na vydané vyjádření správce; 
Vyjádření provozovatele sítí pro účely stavebních řízení apod. 

Právní základ zpracování: 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; Žádost subjektu 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, adresa, email, telefon, zástupce firmy, identifikace místa 
zájmového území ev. identifikace stavby a umístění 

Příjemci nebo kategorie příjemců: - 

Doba uchování osobních údajů: 3 roky 

 
 
 



Vyřizování požadavků na uzavření smlouvy - odpady  

Účel zpracování: Žádost o uzavření smlouvy na pravidelný odvoz odpadu 

Právní základ zpracování: 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; Žádost subjektu 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, email, telefon, rodné číslo, adresa umístění nádoby 

Příjemci nebo kategorie příjemců: - 

Doba uchování osobních údajů: Do uzavření smlouvy 

 
 

Evidence uchazečů o zaměstnání 

Účel zpracování: Databáze žadatelů o zaměstnání 

Právní základ zpracování: 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; 
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 
příslušného správce či třetí strany; 
Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, telefon, rok narození, adresa, profese, vzdělání, praxe 

Příjemci nebo kategorie příjemců: - 

Doba uchování osobních údajů: 3 roky 

 
 

Využívání nezbytně nutných cookies pro provoz webových stránek 

Účel zpracování: Hodnocení návštěvnosti webu, tvorba statistik a sledování provozu webu a v jeho 
optimalizaci 

Právní základ zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 
příslušného správce či třetí strany; 

Kategorie osobních údajů: IP adresa a cookies, informace o procházení webu, informace o zařízení, lokace 

Příjemci nebo kategorie příjemců: - 

Doba uchování osobních údajů: 3 měsíce 

 
 

Evidence odpadů sběrného dvora 

Účel zpracování: Evidence odpadů a zpětného odběru elektrozařízení 

Právní základ zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, číslo OP (u nebezpečných odpadů) 

Příjemci nebo kategorie příjemců: hlášení o odpadech do centrálních evidencí, statistický výkaz 

Doba uchování osobních údajů: 5 let 

 
 

Poskytování technických služeb - smlouvy o odvozu odpadu a nájmu nádob 

Účel zpracování: Objednávka odvozu odpadu a pronájem odpadových nádob 

Právní základ zpracování: 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; 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Kategorie osobních údajů: Občan: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, telefon, email 
Firma/obec: jméno, příjmení, adresa umístění svozového místa, název firmy 

Příjemci nebo kategorie příjemců: - 

Doba uchování osobních údajů: 5 let 

 



Daňová a účetní agenda - faktury odeslané 

Účel zpracování: Vyúčtování služeb firmám, podnikatelům a obcím 

Právní základ zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, název, sídlo 

Příjemci nebo kategorie příjemců: Bisnode Česká republika, a.s. (sledování a vyhodnocování platební disciplíny) 

Doba uchování osobních údajů: 5 let 

 
 

Pronájem hrobových míst 

Účel zpracování: Evidence údajů na pronájem hrobového místa, kolumbární schránky a vsypu 

Právní základ zpracování: 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; 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje; zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo 

Příjemci nebo kategorie příjemců: Městský úřad Chodov 

Doba uchování osobních údajů: 5 let 

 
 

Veřejné parkování - rezidenti 

Účel zpracování: Evidence uživatelů parkovacích míst a pořadník čekatelů 

Právní základ zpracování: 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; 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, telefon, email, ičo a název firmy 

Příjemci nebo kategorie příjemců: - 

Doba uchování osobních údajů: 5 let 

 
 

Kamerový systém 

Účel zpracování: Zabezpečení volných prostranství v areálu společnosti k zamezení škod na 
majetku 

Právní základ zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje; zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 
příslušného správce či třetí strany; 

Kategorie osobních údajů: obličej, spz 

Příjemci nebo kategorie příjemců: - 

Doba uchování osobních údajů: 6 měsíců 

 
 
4. ODKAZY 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32016R0679 
 
Úřad na ochranu osobních údajů  
https://www.uoou.cz  
 
Ministerstvo vnitra ČR  
http://www.mvcr.cz/gdpr/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.uoou.cz/
http://www.mvcr.cz/gdpr/

