
 

 

Záznam o činnostech zpracování – SMLUVNÍ AGENDA 
 
[podle čl. 30 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)] 

 

Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů 
Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 

Praha 1, IČO 67981801, tel.: + 420 225 131 732, e-mail: 

podatelna@rvccr.cz, ISDS: ndn5skh 

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu 
osobních údajů 

Ing. Ivana Macháčiková, e-mail: machacikova@rvccr.cz 

 

 
1) Účel zpracování: 
 

Vedení smluvní a fakturační agendy, a to včetně smluv vzniklých na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

 
2) Právní základ pro zpracování podle GDPR: 
 
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (splnění smlouvy nebo opatření přijatá před uzavřením smlouvy), 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (plnění právní povinnosti). 

 

3) Právní titul pro zpracování v případě plnění právní povinnosti: 
 

Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, 

zákon č. 104/2000 Sb., zákon o státním fondu dopravní infrastruktury,  

zákon č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech, 

zákon č. 219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky, 

zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

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. 

 
4) Popis kategorie subjektu údajů: 
 
Zaměstnanci ŘVC ČR, osoby jednající za dodavatele, členové týmu. 

 
5) Kategorie osobních údajů: 
 

Jméno a příjmení, akademický titul, pracovní zařazení, telefon, e-mail, vzdělání, průběh předchozích zaměstnání (odborné 

praxe), doručovací adresa, sídlo, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, vlastnoruční podpis. 

 
6) Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny: 
 

Zaměstnanci ŘVC ČR nesoucí odpovědnost ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. 

finanční úřady, soudy, policejní orgány, exekutoři, poskytovatelé peněžních prostředků, kontrolní orgány. 

 
7) Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: 
 
K předávání nedochází. 

 
8) Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů: 
 

Podle Spisového a skartačního řádu. 

 

9) Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření: 
 

Ručně vedené údaje jsou uloženy v šanonech v zamykatelné skříni umístěné v zamykatelné kanceláři. Automatizovaně 

vedené údaje jsou uloženy na síťovém harddisku (přístup je zabezpečen heslem), nebo v cloudovém uložišti provozovatele 

spisové služby (přístup je zabezpečen heslem, případně certifikátem).      
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