
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Podnik VOP CZ, s.p., IČO: 000 00 493, Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína  

je správcem osobních údajů, které tento podnik zpracovává. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  Ing. Jiří Smolík, Dukelská 102, 742 42 Šenov  

u Nového Jičína, 556 783 299, email: poverenec@vop.cz  
 

V rámci zajišťování svých činností provádí VOP CZ, s.p., který je správcem osobních údajů, 

jejich zpracování zejména pro tyto účely: 

a) Vedení personální a mzdové agendy, 

b) výběrová řízení na zakázky, 

c) smluvní vztahy, 

d) marketing 

e) ochrana a zabezpečení majetku společnosti 

Informace o zpracování osobních údajů: 

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je: 

a. 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. b) GDPR,  

b. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR. 

c. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 

strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní 

práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud 

je subjektem údajů dítě - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou případů, kdy tak stanoví 

zvláštní zákon. 

3) Při zpracování osobních údajů u VOP CZ, s.p. nedochází k automatizovanému 

zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl 

zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů. 

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální 

pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

 



 

MONITORING OBJEKTŮ A PROSTOR KAMEROVÝMI SYSTÉMY 

 Správce osobních údajů: VOP CZ, s.p., IČO: 000 00 493, Dukelská 102, 742 42 

Šenov u Nového Jičína. 

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jiří Smolík, Dukelská 102, 742 42 Šenov  

u Nového Jičína, 556 783 299, email: poverenec@vop.cz 

 Účel zpracování osobních údajů: Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku 

a osob prostřednictvím monitoringu objektů a prostor VOP CZ, s.p. kamerovými 

systémy. Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné 

pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy 

před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů 

vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě - čl. 6 odst. 

1 písm. f) GDPR 

  Období, na které je souhlas udělen (doba, po kterou budou osobní údaje uloženy): 

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou  

k plnění účelu a jejich doba uchování činí 7 dnů od jejich pořízení. Po této době jsou 

osobní údaje zlikvidovány. 

 Kategorie příjemců osobních údajů (tj. ti, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny): 

záznamy nejsou předávány jiným příjemcům, s výjimkou zákonného předání 

oprávněným orgánům (orgány činné v trestním řízení, nebo správní orgány pro účely 

přestupkového řízení apod.). 

 Úmysl správce předat osobní údaje ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) obecného nařízení 

(do třetí země nebo mezinárodní organizaci): Osobní údaje zpracovávané za tímto 

účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci v zahraničí.   

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 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) má subjekt údajů právo: 

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným 

pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním), 

b) na přístup ke svým osobním údajům,  

c) na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje 

zpracovávané u správce jsou nepřesné), 

d) na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 



 

e) na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování) 

f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu  

s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 


