
 

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení 

subjektů údajů (dále jen „GDPR“) 

 

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

 

Ging s.r.o. 

IČO: 25166891, DIČ: CZ25166891 

se sídlem: Plánská 1854/6, České Budějovice 370 07 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 7361 

 

vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich 

právech. 

  

 

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a 

to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které 

správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění 

zákonných povinností správce. 

 

 

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Naše společnost získává osobní údaje především v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále 

v průběhu jejího plnění. 

Pro tento cíl používáme údaje o obchodních partnerech vedené v našich interních databázích 

a získané přímo od těchto subjektů na základě stávající, případně i předchozí smluvní 

spolupráce. Tyto obsahují informace nezbytné k posouzení rizik ze smluvního vztahu 

plynoucích a informace nutné pro řádné poskytování našich služeb a prací v souladu se 

smluvními podmínkami. 



 

 

 

 ZDROJ – subjekt údajů osobně (např. kontaktní údaje – e-maily, telefony, webové 

stránky, vizitky aj.), jedná se např. o údaje od obchodních partnerů, budoucích možných 

partnerů, kteří mají o spolupráci s naší firmou zájem, či partnerů, které jsme s nabídkou 

oslovili, dále pak např. údaje získané od vlastníků dotčených nemovitostí v rámci 

inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání, kde naše společnost vystupuje 

převážně jako zpracovatel těchto údajů apod. 

 ZDROJ – veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, 

živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík či centrální evidence 

exekucí, apod.) používáme v případech, kde uplatňujeme oprávněný zájem. Jedná se 

např. o údaje získané za účelem vytváření účetních, daňových, právních, obchodních aj. 

dokumentů vč. účelu kontroly správnosti informací a kontroly správnosti dokumentů 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod. 

 

 

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ 
 

Základní údaje 

 adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci 

subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého 

pobytu, IČO v případě podnikající FO, DIČ), 

 kontaktní údaje – umožňující kontakt se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, 

telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace). 

 

Další údaje, které úzce souvisí se způsobem poskytování našich služeb a produktů, resp. 

souvisí s povahou našeho předmětu podnikání, obchodní spolupráce a charakterem našich 

ev. organizovaných akcí: 

 popisné údaje (např. číslo bankovního účtu), 

 další údaje nezbytné pro plnění smluvních vztahů 

 údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného 

souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií z firemních akcí, použití 

osobních údajů za účelem personálních řízení, za účelem prezentace společnosti vůči 

třetím stranám, aj.) 

 

 

 

 



 

 

5. KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Činnosti spojené se zpracováním osobních údajů provádíme převážně vlastními zaměstnanci. 

V některých případech využíváme ovšem i externích partnerů, které pověříme výkonem určité 

činnosti, tvořící součást našich obchodních aktivit. V tomto případě může rovněž docházet ke 

zpracování osobních údajů, tedy v některých případech se tito naši dodavatelé stávají 

současně zpracovateli osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro 

účely výkonu činnosti, ke které byl naší společností pověřen. V takovém případě není k 

výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován souhlas subjektu, neboť takové zpracování 

umožňuje přímo právní předpis. 

 

Naše společnost zpracovává údaje o těchto subjektech: 

a) zákazníci (obchodní partneři) 

b) vlastníci dotčených nemovitostí v rámci inženýrské činnosti a majetkoprávního 

vypořádání 

c) dodavatelé služeb, materiálu, výrobků (IT služeb, poštovních služeb, fyzické ochrany 

objektů, úklidových služeb, právních služeb, odhadci, znalci, apod.) 

d) jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci (nájemci, podnájemci, 

pronajímatelé) 

e) potenciální zákazníci, dodavatelé služeb, materiálů, výrobků aj. potenciální osoby se 

zájmem o navázání korektní spolupráce 

f) zaměstnanci správce 

g) uchazeči o zaměstnání 

 

 

6. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Naše společnost nemá v úmyslu předávat jakékoliv osobní údaje do třetích zemí mimo 

Evropskou unii. 

 

Jako správce osobních údajů můžeme zpracováním osobních údajů pověřit zpracovatele, 

který s naší společností uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky 

ochrany osobních údajů. V opačném případě budou subjekty údajů o tomto předání 

bezvýhradně informováni.  

 

Kategorie příjemců osobních údajů jsou: 

a) finanční a jiné instituce (banky, pojišťovny, Česká pošta apod.) 

b) orgány státní správy, samosprávy (katastrální úřad, stavební úřad, obecní a krajské 

úřady, apod.) v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními 

předpisy 



 

 

c) ostatní instituce (ČSÚ, soudy, Policie ČR apod.), pokud takovou povinnost poskytnout 

údaj ukládá příslušný zákon 

d) externí dodavatelé služeb – zpracovatelé (soudní znalci, odhadci, TDI, KBOZP, externí 

účetní firma, správce serveru apod.) 
 

Některé státní orgány a další organizace jsou oprávněny vyžádat si o subjektu údajů 

informace. Jde zejména o soudy, státní zastupitelství nebo Policii ČR, apod. Vaše údaje 

poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon. 
 

 

7. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Získané osobní údaje používáme v závislosti na typu vztahu, a to zejména k následujícím 

účelům: 

 jednání o smluvním vztahu, 

 realizace výkonu práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, 

 výběrová řízení za účelem získání zakázky s cílem uzavřít obchodní vztah, 

 evidence a správa obchodních případů (nabídek, poptávek, smluv), 

 plnění zákonných povinností ze strany správce, 

 plnění účetních, finančních a daňových povinností, 

 archivnictví vedené na základě zákona, 

 výběrová řízení na vypsané pracovní pozice 

 účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů, 

 ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob, 

 ochrana života a zdraví osob, hmotného a nehmotného majetku, 

 předání obchodních sdělení či jiných informací v případě oprávněných zájmů správce, 

 zabezpečení IT a kybernetické bezpečnosti, 

 komunikace za účelem informování obchodních partnerů a veřejnosti, 

 registrace účasti na pracovních poradách, konzultacích, kontrolních dnech, 

prezentačních aj. organizovaných akcích, 

 ověřování psychické aj. způsobilosti svých zaměstnanců pro vstup do střežených 

prostor. 

 

 

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle společnosti jednotlivými pověřenými 

zaměstnanci, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení všech bezpečnostních 

zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala naše společnost z 

titulu správce a zpracovatele technické, organizační a právní opatření k zajištění ochrany 



 

 

osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu 

údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny postupovat dle platných právních 

předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

 

 

9. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a souhlasech, lhůtami 

předepsanými pro nakládání v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, lhůtami v 

příslušných právních předpisech jsou osobní údaje uchovány po dobu nezbytně nutnou k 

zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních 

předpisů. 

 
 

10. POUČENÍ 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených 

případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů, tedy když pro 

účel zpracování existuje jiný právní základ. 

 

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat údaje, 

kdy: 

 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, 

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

 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo 

jiné fyzické osoby, 

 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 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. 

 

 

 

 



 

 

11. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

a) V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů na jeho žádost o právu na 

přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 

 účelu zpracování, 

 kategorii dotčených osobních údajů, 

 příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou 

zpřístupněny, 

 plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

 veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, 

 pokud nejsou údaje získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k 

automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující 

náklady nezbytné na poskytnutí informace, a to za druhou a každou další kopii v rámci 

administrativních nákladů s tímto spojenou. 

 

b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 

života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné 

s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 požádat správce o vysvětlení, 

 požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o 

blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů 

 je-li žádost subjektu údajů podle bodu a) shledána oprávněnou, správce odstraní 

neprodleně závadný stav, 

 nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle bodu a), má subjekt údajů právo 

obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, 

 postup podle bodu a) nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na 

dozorový úřad přímo. 

 

c) Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které 

dříve správci osobních údajů udělil. 

 

d) Práva subjektů údajů jsou tedy: uplatnit právo na opravu, na výmaz, na zapomenutí, na 

omezení zpracování. Dále právo na přenositelnost údajů je-li to technicky či 

organizačně proveditelné. 

 

 



 

 

12. UPLATNĚNÍ PRÁV 

V případě uplatnění vašich práv se prosím obracejte na osobu odpovědnou za GDPR (viz 

kontaktní údaje níže). Písemnou žádost zašlete prostřednictvím e-mailu, případně na adresu 

sídla společnosti Ging s.r.o. 

 

Odpověď na vaši žádost bude zpracována bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je dle čl. 12 GDPR možné v případě potřeby 

a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V případě, že taková 

situace nastane, bude subjekt údajů o této skutečnosti, společně s důvody pro odklad, 

informován. 

 

 

Odpovědná osoba GDPR: 

Ing. Denisa Balková 

 

Tel.: +420 606 053 333 

Email: denisa.balkova@ging.cz 

 

Ging s.r.o. 

Plánská 1854 / 6 

370 07 České Budějovice 
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