Informace o zpracování osobních údajů
Tímto dokumentem (o něm dále též „Informace“) Ředitelství vodních cest ČR (dále též „ŘVC ČR“) informuje
o podmínkách a okolnostech zpracování osobních údajů a o zajištění jejich ochrany (viz níže článek I.). Dále
tento dokument pojednává o právech fyzických osob souvisejících se zpracováním osobních údajů (viz níže
článek II.).
Tímto dokumentem plní ŘVC ČR informační povinnost stanovenou články 12 až 14 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 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). O tomto právním předpisu dále jen „nařízení GDPR“.
Podle článku 24 bod 1 nařízení GDPR je správce osobních údajů povinen doložit, že zpracování osobních údajů
je prováděno v souladu s tímto nařízením.
ŘVC ČR (coby správce osobních údajů) uvedený soulad s nařízením GDPR prokazuje:
1) uveřejněním Informace na internetových stránkách ŘVC ČR,
2) vydáním vnitřních (pracovněprávních) předpisů, které upravují pravidla pro zpracování osobních údajů
a která na Informace navazují,
3) vedením tzv. záznamů o činnostech zpracování,
4) jmenováním tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a stanovením jeho působnosti a odpovědnosti,
5) faktickým zavedením a dodržováním vhodných technických a organizačních opatření,
6) faktickým dodržováním souladu činnosti ŘVC ČR s právními a vnitřními předpisy.
Vedle nařízení GDPR, které představuje přímo použitelný právní předpis Evropské Unie a které stanoví
správcům osobních údajů (tedy i ŘVC ČR) řadu povinností, jsou tito správci vázáni rovněž na úrovni
vnitrostátní, a to zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

I.
Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO
67981801, tel.: +420 225 131 732, e-mail: rvccr@rvccr.cz, IDDS: ndn5skh.
Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Ivana Macháčiková, tel.: +420 225 131 761, e-mail:
machacikova@rvccr.cz.
Za jakým účelem ŘVC ČR osobní údaje zpracovává?
a)
výkon povinností orgánu veřejné moci (státního orgánu)
-vyřizování petic,
-vyřizování žádostí o přístup k informacím,
b)
zajištění samotného předmětu činnosti ŘVC ČR (tj. přípravy, realizace výstavby, modernizace,
správy, údržby a oprav vodních cest)
-smluvní agenda,
-veřejné zakázky,
-spisová služba a zpracování pošty,
-prezentace činnosti ŘVC ČR a jejích představitelů,
-účetnictví a daně,
-kamerový systém (ochrana majetku),
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c)
výkon povinností zaměstnavatele
-pracovněprávní agenda,
-školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany.
Jaké kategorie osobních údajů ŘVC ČZ zpracovává?
ŘVC ČR zpracovává osobní údaje identifikační (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, akademický
titul), osobní údaje adresní a kontaktní (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mailová adresa, ID datové
schránky, telefonní číslo), případně osobní údaje další (číslo bankovního účtu, obrazové záznamy z kamerových
systémů, fotografie).
Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
o
o
o
o

souhlas subjektu údajů (fyzické osoby) se zpracováním osobních údajů,
nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy,
splnění právních povinností, které se na správce osobních údajů vztahuje,
nezbytnost zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci.

Výše zmíněné „právní povinnosti, které se na správce osobních údajů vztahují“ jsou dány zejména následujícími
právními předpisy:
zákon č. 85/1990 Sb., zákon o právu petičním,
zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví,
zákon č. 582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů,
zákon č. 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
zákon č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
zákon č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákon č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
zákon č. 219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti,
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z jakého zdroje ŘVC ČR osobní údaje získává?
Osobní údaje ŘVC ČR získává přímo od subjektu údajů (fyzických osob), tj. ze vzájemné komunikace. Dále
je získává v rámci jednání o uzavření smlouvy či v průběhu jejího plnění. Konečně je získává od orgánů státní
správy, z veřejných rejstříků či evidencí (obchodního rejstříku, registru ekonomických subjektů, insolvenčního
rejstříku, centrální evidence exekucí, evidence údajů o skutečných majitelích, katastru nemovitostí a podobně),
nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů (internetu).
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Jakým kategoriím příjemců osobních údajů jsou (mohou být) zpracovávané osobní údaje předávány?
ŘVC ČR zpracovávané osobní údaje poskytuje (může poskytnout) orgánům soudním, státnímu zastupitelství,
Policii ČR, ale i orgánům státní správy, pokud takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis.
Pokud ŘVC ČR pověří někoho dalšího (třetí osobu) výkonem určité činnosti, může při ní ke zpracování
osobních údajů docházet. V takových případech se tedy tyto třetí osoby stávají tzv. zpracovateli osobních údajů.
Zpracovatel je pak oprávněn nakládat s osobními údaji výhradně za účelem výkonu té činnosti, ke které mu ŘVC
ČR dalo pověření. K takovémuto zpracování osobních údajů není souhlasu subjektu údajů (fyzické osoby)
potřeba. Mezi takovéto zpracovatele osobních údajů patří poskytovatelé:
-účetních a daňových služeb,
-právních služeb,
-poštovních služeb (včetně kurýrů),
-IT služeb,
-fyzické ochrany objektů.
Má ŘVC ČR úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
ŘVC ČR osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nemá úmysl předávat.
Dochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně profilování?
K automatizovanému rozhodování ani k profilování nedochází.
Jakým způsobem ŘVC ČR osobní údaje zpracovává a jaké prostředky při tomto zpracování užívá?
ŘVC ČR zpracovává osobní údaje jak v manuální (listinné), automatizované (digitální) podobě. Automatizované
zpracování osobních údajů probíhá v počítačových systémech, přičemž jsou osobní údaje uchovávány
v datových úložištích s omezeným přístupem a ve střežených budovách.
Kde jsou osobní údaje uloženy?
Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v sídle ŘVC ČR, osobní údaje v podobě digitální jsou uloženy
na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské unie.
Po jak dlouhou dobu jsou osobní údaje uloženy?
ŘVC ČR ukládá Vaše osobní údaje po dobu ne delší než je doba nezbytně nutná pro účel, pro který jsou osobní
údaje zpracovávány. Tyto potřeby (účely) jsou rozdílné, a proto se skutečná doba uchovávání (ukládání) může
lišit, a to i výrazně. Obecně však lze říci, že jsou osobní údaje zpracovávány, uchovávány (ukládány) a
skartovány po dobu a za podmínek stanovených Spisovým a skartačním řádem (coby vnitřním předpisem).

II.
Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva?
a) právo na odvolání souhlasu se zpracováním. Máte právo, je-li zpracování Vašich osobních údajů
založeno na základě Vašeho souhlasu, tento souhlas kdykoli odvolat, a to ve vztahu ke zpracování
budoucímu.
b) právo na přístup. Máte právo po nás požadovat informaci (potvrzení), zda zpracováváme Vaše osobní
údaje či nikoli. V kladném případě máte právo získat přístup k těmto osobním údajům v podobě jejich
kopie.
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c) právo na opravu. Máte právo po nás požadovat opravu Vašich nepřesných osobních údajů či doplnění
údajů chybějících.
d) právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo po nás požadovat výmaz Vašich osobních údajů,
pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, pokud odvoláte Váš souhlas se
zpracováním, pokud vznesete námitky proti zpracování, pokud osobní údaje byly zpracovány
neoprávněně, pokud osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijním
nebo českým právem, nebo pokud osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti.
e) právo na omezení zpracování. Máte právo po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních
údajů, pokud popíráte jejich přesnost, pokud je jejich zpracování protiprávní a odmítáte jejich výmaz,
pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale potřebujete je pro určení, výkon nebo
obhajobu Vašich právních nároků, nebo pokud vznesete námitky proti zpracování.
f) právo na přenositelnost. Máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje poskytli jinému
správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud bylo jejich
zpracování založeno na Vašem souhlasu a bylo prováděno automatizovaně.
g) právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů.
h) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. Máte právo nebýt
předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně
profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás významným způsobem obdobně dotýká.
i) právo na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů. Máte právo, je-li pravděpodobné,
že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro
Vaše práva a svobody, abychom Vám toto porušení oznámili.
Podrobněji jsou tato práva specifikována v článku 7, článcích 15 až 22 a článku 34 nařízení GDPR.
Pro úplnost je potřeba uvést, že máte dále (jak to vyplývá z článku 77 nařízení GDPR) právo podat stížnost
k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno
nařízení GDPR. Úřad sídlí na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Jakým způsobem můžete výše uvedená práva vůči ŘVC ČR uplatňovat?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať se jedná o dotaz, uplatnění
práva, podání námitky, odvolání souhlasu či čehokoli jiného, se na ŘVC ČR můžete obrátit prostřednictvím:




elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu podatelna@rvccr.cz (předmět sdělení, prosím, označte
slovy: „Zpracování osobních údajů“),
datové schránky, a to na adresu ndn5skh (předmět sdělení, prosím, označte slovy: „Zpracování osobních
údajů“),
provozovatele poštovních služeb, a to na adresu ŘVC ČR – nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
(zásilku, prosím, označte slovy: „Zpracování osobních údajů“).

Vaše podání vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

Děkujeme za Vaši důvěru.
Ředitelství vodních cest ČR

Datum vydání/poslední aktualizace tohoto dokumentu: 29.4.2019
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