Záznam o činnostech zpracování – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
[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
Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů
1)

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

Účel zpracování:

Vedení agendy veřejných zakázek, a to jak v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak mimo jeho
režim.
2)

Právní základ pro zpracování podle GDPR:

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (plnění právní povinnosti).
3)

Právní titul pro zpracování v případě plnění právní povinnosti:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ),
zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě.
4)

Popis kategorie subjektu údajů:

-kontaktní osoby na straně zadavatele uváděné ve formulářích uveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním
věstníku Evropské unie (TED),
-osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace [§ 36 odst. 4 ZZVZ],
-osoby podílející se na předběžných tržních konzultacích [§ 33 ZZVZ],
-osoby jednající za dodavatele (uváděné v nabídkách dodavatele),
-osoby odpovědné za plnění veřejné zakázky [§ 103 odst. 1 písm. e) ZZVZ],
-členové statutárního orgánu dodavatele, ohledně nichž je předkládán výpis z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ],
-technici, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky [§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ],
-pracovníci dodavatele, jejichž vzdělání nebo odborná kvalifikace má být posuzována [§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ],
-osoby, jejichž odborná způsobilost má být posuzována [§ 77 odst. 2 písm. b) a c) ZZVZ],
-skuteční majitelé [§ 122 odst. 4 a 5 ZZVZ],
-osoby uvedené v jiných dokladech o kvalifikaci, jde-li o osoby fyzické [§ 74 až 79 ZZVZ],
-osoby uvedené ve zprávě o hodnocení nabídek [§ 119 odst. 2 písm. b) ZZVZ],
-osoby uvedené v písemné zprávě [§ 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ],
-poddodavatelé [§ 85 nebo § 105 ZZVZ],
-osoby odpovědné za plnění veřejné zakázky, budou-li hodnoceni ve smyslu § 116 odst. 2 písm. e) ZZVZ.
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, kteří se podílejí na průběhu zadávacího řízení, členové hodnotících komisí, 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 harddisku počítače osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení a jsou chráněny
heslem.

