
Poučení o ochraně osobních 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 (v textu rovněž jako „GDPR“)  
Kdo je správcem mých osobních údajů a jak ho mohu kontaktovat? 

 Správcem je: Pavel Fritz, IČO: 68547641, se sídlem Dr. Milady Horákové 1636, 397 01 Písek.  

Jak mohu správce kontaktovat: poštovní adresa: Dr. Milady Horákové 1636, 397 01 Písek, e-mail: fritz.pavel@seznam.cz, 

telefon: +420 777 300 985. 

 

Jak a za jakým účelem zpracovává správce mé osobní údaje?  

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, bez kterého by správce nemohl uzavřít nájemní smlouvu. 

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Správce přijal veškerá technická a organizační opatření, 

která zajistí zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy. Nejste předmětem žádného profilování nebo 

rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se 

Vás jiným způsobem významně dotýkalo.  

• Splnění nájemní smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy Pro účely uzavření a splnění nájemní 

smlouvy, stejně tak jako pro vyřízení Vašich žádostí a potřebných náležitostí před samotným uzavřením smluvního vztahu, je 

nezbytné, aby správce zpracoval Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: 

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště);  

• kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu); 

 • číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu. Jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

 • Splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje Správce sbírá osobní údaje i za účelem plnění uložených právních 

povinností, a to zejména povinností plynoucích ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, v účinném znění, v následujícím rozsahu.  

• identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště);  

• kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu);  

• číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu. Jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.  

• Oprávněný zájem správce neboli určení, výkon a obhajoba správcových právních nároků Správce má spolu s Vámi 

oprávněný zájem na tom, aby vzájemný smluvní vztah fungoval tak, jak předvídá nájemní smlouva, co do naplnění 

vzájemných práv a povinností. Pro uvedené účely zpracovává následující osobní údaje:  

• identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště),  

• kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu);  

• číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu. Jedná se o zpracování na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  

Jak dlouho bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Vaše osobní údaje správce uloží po dobu potřebnou k plnění nájemní smlouvy či k plnění povinností, které správci ukládá 

zákon, nebo k obhajobě jeho oprávněných zájmů. Vždy však nejpozději deset let po skončení smluvního vztahu. 
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 Kdo jsou příjemci mých osobních údajů? 

 Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů jsou: správce, zpracovatelé osobních údajů ve smluvním vztahu se 

správcem, státní a justiční orgány. Správce má právo pověřit zpracováváním Vašich osobních údajů třetí osobu, zpracovatele, 

který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Správce 

nepředává Vaše osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. 

 Jaká mám práva související se zpracováním Vašich osobních údajů? 

• Mám právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo obdržet od správce potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány. Za předpokladu, že 

Vaše osobní údaje správce zpracovává, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:  

• účelech jejich zpracování; 

• kategoriích zpracováním dotčených osobních údajů;  

• příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; 

• plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke 

stanovení této doby; 

• existenci práva požadovat od správce opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů; 

• právu podat stížnost u dozorového úřadu; 

• veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li osobní údaje získávány přímo do Vás; 

• tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a 

předpokládaných důsledcích takového zpracování. 

 Na základě žádosti Vám správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je 

správce oprávněn účtovat administrativní poplatek ve výši 100 Kč, odpovídající s přípravou spojeným nákladům. Pokud 

Vaše osobní údaje správce nezpracovává, bude Vás o této skutečnosti informovat.  

• Mám právo na opravu  

Pokud zjistíte, že o Vás správce zpracovává nepřesné osobní údaje, máte právo na to, aby je správce bez zbytečného 

odkladu opravil. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů, 

a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

• Mám právo na to být zapomenut (právo na výmaz)  

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, které zpracovává, pokud je dán jeden z těchto 

předpokladů: 

• Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které je správce shromáždil nebo jinak zpracovával; 

• Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;  

• Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;  

• Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.  

Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné 

pro: 

• splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na 

správce vztahuje;  

• pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.  

 

• Mám právo na omezení zpracování  



        Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:  

• popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování v tomto případě bude omezeno na dobu potřebnou k 

tomu, abych správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;  

• zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;  

•  správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo 

obhajobu právních nároků.  

Pokud bylo zpracování takto omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s 

Vaším souhlasem, nebo pro účely určení, výkonu či obhajoby právních nároků, či z důvodu ochrany práv jiné fyzické 

nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu. 

 Má-li být omezení zpracování zrušeno, bude Vás správce o této skutečnosti předem informovat. 

• Mám právo na přenositelnost osobních údajů  

Je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, aby správce jinému správci předal Vaše osobní údaje, které automatizovaně 

zpracovává z důvodu plnění smlouvy o nájmu a provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud nedochází k automatizovanému zpracování, 

informuje Vás správce o nemožnosti realizovat právo na přenositelnost osobních údajů. 

  

• Mám právo podat stížnost 

 Nejste-li spokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete podat stížnost, a to písemně u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika. 

 

 Jak mohu svá práva týkající se zpracování osobních údajů uplatnit? 

 Svá výše uvedená práva vůči správci můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na adrese 

Dr.Milady Horákové 1636, 397 01 Písek nebo telefonu +420 777 300 985 či prostřednictvím e-mailu  fritz.pavel@seznam.cz.  

 

Žádost musí obsahovat alespoň identifikaci žadatele a popis předmětu jeho žádosti. Totožnost žadatele ověřujeme 

telefonicky, výjimečně skrze osobní identifikaci. Požadované informace budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva 

měsíce, o čemž Vás bude správce informovat, včetně uvedení důvodů prodloužení. 

 

 Od kdy je toto poučení platné? 

 Toto poučení je platné a účinné od 10.4.2021. 
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