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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů a o právech fyzických osob 

souvisejících se zpracováváním osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti 

se službou, která Vám je poskytována.  

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem 

o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (dále jen „nařízení“). 

V souladu s čl. 13 nařízení Vám jako subjektům údajů (= fyzickým osobám) poskytujeme níže 

uvedené informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování 

o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti 

s jejich ochranou. 

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Správcem osobních údajů je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, se sídlem v Brně, 

IČ: 00020338, (dále jen „Ústav“). Ústav je organizační složkou státu, samostatnou rozpočtovou 

jednotkou a správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství. 

 

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE? 

 

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné 

fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo 

identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, 

pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné 

číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní 

občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo 

IP adresa.  

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

 

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze 

v odpovídajícím rozsahu: 

 

a) fyzická osoba udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů; 

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, 

nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost této fyzické 

osoby; 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby; 
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e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 

při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

f) 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 fyzické osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je 

fyzickou osobou dítě. 

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH ÚSTAVEM 

 

Informujeme Vás, že osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány v rozsahu:  

a) obecné údaje 

• jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, osobní stav, rodné číslo, místo 

trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), kontaktní adresa (ulice, číslo, obec, PSČ), 

telefonní číslo, fax, pracovní a osobní e-mail, ID datové schránky, IČO/DIČ, číslo OP, 

fotografie, číslo bankovního účtu, státní občanství, příjem ze zaměstnání (mzda/plat), 

údaje o rodinných příslušnících, vzdělání, IP adresa; 

b) zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) 

• zdravotní způsobilost, členství v odborech, starobní/invalidní důchodce, trestní delikty, 

podpis. 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Ústav jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává osobní údaje 

fyzických osob za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou a čl. 6 odst. 1 

nařízení. 

Struktura osobních údajů fyzických osob včetně účelů zpracování je uvedena v Příloze č. 1  

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění právních povinností 

Ústavu, vzájemných práv a povinností vyplývajících z pracovně-právních a smluvních vztahů. 

Bližší specifikace v Příloze č. 1 – Zpracování osobních údajů v ÚKZÚZ.  

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Osobní údaje fyzických osob  

- jsou zpracovávány v elektronické formě, dálkovým přístupem a manuálně zaměstnanci 

Ústavu, 

- nejsou předmětem automatického rozhodování, tedy ani profilování, 

- nejsou předávány do třetích zemí. 

 

Zpracování osobních údajů probíhá v Ústavu:  

• v agendových informačních systémech,  

• v zemědělských registrech, 

• v personálním a mzdovém systému – včetně zpracování citlivých údajů, 

• v AD ÚKZÚZ,  

• v elektronickém systému spisové služby, 

• v účetním a rozpočtovém systému, 

• v docházkových a přístupových systémech, 

• v systému sledování firemních vozidel, 
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• v databázích vedených za účelem statistického zpracování, 

• ve veřejných databázích, rejstřících a registrech, 

• ve specializovaných evidencích (např. evidence pracovních úrazů), 

• v listinných dokumentech, 

• v elektronické komunikaci,  

• v síťových, cloudových uložištích. 

 

POUČENÍ O PRÁVECH FYZICKÝCH OSOB 

 

Fyzická osoba má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování svých osobních 

údajů.  

 

Fyzická osoba má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, 

které se jí týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má fyzická osoba právo na doplnění 

neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

 

Fyzická osoba má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se 

dané fyzické osoby týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu 

vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených v nařízení.   

 

Fyzická osoba má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech 

stanovených nařízením.  

 

Fyzická osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, 

pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů: 

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,  

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, 

- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 

 

Fyzická osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají, jež poskytla správci, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje 

jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených v nařízení.  

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů 

poskytnutém fyzickou osobou, má fyzická osoba právo souhlas kdykoliv odvolat.  

 

Pokud se fyzická osoba domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti 

s ochranou jejích osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým 

úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

Fyzické osoby se mohou obracet v záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních 

údajů a výkonem jejich práv podle nařízení GDPR na pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Kontakt: Ing. Jana Lošáková 

jana.losakova@ukzuz.cz 

+420 543 548 381 
 

http://www.uoou.cz/
mailto:jana.losakova@ukzuz.cz

