PROHLÁŠENÍ
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A O PRÁVECH A POVINNOSTECH S TÍM SPOJENÝCH
dle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

1.

Totožnost a kontaktní údaje správce/zpracovatele:

Obchodní firma: Technické sítě Brno, akciová společnost
Sídlo: Barvířská 822/5, 602 00 Brno
IČ: 255 12 285
DIČ: CZ 25512285
Obchodní rejstřík: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle B, vložka 2500 (dále jen „společnost TSB“)
2.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost TSB zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu poskytnutém subjektem údajů, a
to v souladu s GDPR, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a dále v souladu
s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Osobní údaje společnost TSB shromažďuje a
zpracovává pouze za stanoveným účelem, po předem stanovenou dobu a v rozsahu nezbytném pro
účely zpracování v rámci právní povinnosti správce nebo v rámci plnění smlouvy, jejíž smluvní
stranou je subjekt údajů. Nad tento rámec je možné zpracovávat osobní údaje pouze na základě
souhlasu subjektu údajů.
Ve společnosti TSB nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a
osobní údaje se nepředávají do třetích zemí.
3.

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

řízení lidských zdrojů, včetně účetních a daňových záležitostí – zákonná povinnost,
smluvní vztah, oprávněný zájem, souhlas subjektu údajů;
jednání řídících orgánů společnosti – zákonná povinnost;
realizace správních řízení – zákonná povinnost;
řízení obchodních vztahů – smluvní vztah, oprávněný zájem;
správa veřejného osvětlení a kolektorové sítě – zákonná povinnost, smluvní vztah;
zadávání a realizace veřejných zakázek – zákonná povinnost;
vymáhání pohledávek – oprávněný zájem;
vedení spisové služby v souladu s příslušným zákonem – zákonná povinnost;
zajištění dalších provozních činností – smluvní vztah, oprávněný zájem.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

NEŘÍZENÝ VÝTISK
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti TSB a jejich
zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli společnosti TSB, a to na základě smluv o zpracování
osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.
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Případní zpracovatelé a příjemci:
•
•
•
•
•
5.

statutární město Brno a členové koncernu SMB;
orgány veřejné moci (úřady, policie…);
třetí strany v rámci realizace obchodních vztahů (dodavatelé materiálů a
poskytovatelé služeb);
další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících
dokumentů;
jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním
smluvních nebo zákonných povinností společnosti TSB.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Veškeré zpracovávané ve společnosti TSB osobní údaje rozlišují se podle dvou kategorií:
•
•

6.

Obecné – adresní a identifikační údaje;
Citlivé – podpisy, výpisy z rejstříku trestů, členství v odborech, kamerové záznamy,
informace o zdravotním stavu.

Doba ukládání osobních údajů:

Osobní údaje jsou vždy uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
vyplývajících z příslušných právních předpisů, spisového a skartačního řadu společnosti a
uzavřených smluv. Konkrétní doby zpracování jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje
budou předány subjektům údajů na základě jejich písemné žádosti.
7.

Zdroje osobních údajů:
Společnost TSB získává osobní údaje zejména od subjektů údajů v rámci:
•
•

8.

pracovně právních vztahů;
obchodních vztahů;

Splnění právních povinností správce.

Společnost TSB dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy
nebo na základě zvláštních právních předpisů.
Za účelem zajištění bezpečnosti společnosti TSB a také bezpečnosti poskytovaných služeb
jsou na objektech ve správě či vlastnictví TSB a ve vybraných vozidlech instalovány kamerové
systémy. O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů vždy informovány informačními
cedulemi a piktogramy. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu
a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány s výjimkou případů, kdy jsou záznamy použity
jako důkazní materiál pro potřeby orgánů činných v trestním řízení nebo pojišťovny, a to v rámci
řešení trestních nebo škodních událostí.

NEŘÍZENÝ VÝTISK
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9.

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn:
•
•
•
•

být informován v okamžiku získání osobních údajů o jejich zpracování;
požadovat bezplatně informace, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
požadovat přístup k těmto osobním údajům formou kopie;
požadovat opravu, doplnění/upřesnění nepřesných osobních údajů, které se ho
týkají;
•
požadovat vymazání osobních údajů vždy, pokud pomine účel a/nebo právní důvod
(titul) pro zpracování;
•
být zapomenut – pokud správce osobní údaje zveřejnil, přijme přiměřené kroky
(včetně technických opatření), aby informoval další správce a požádal je o vymazání
odkazů na osobní údaje;
•
získat svoje osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a předat je jinému správci / požadovat jejich předání jinému správci;
•
odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
TSB vždy bez zbytečného odkladu informují subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt
údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě, kdy bude chtít subjekt údajů uplatnit svoje práva, musí tak učinit takovým
způsobem, aby byla možná jeho jednoznačná identifikace. Lze tedy zvolit následující způsoby:
•
•
•
•

žádost podat elektronickou cestou prostřednictvím datové schránky;
žádost podat elektronickou cestou emailem s kvalifikovaným certifikátem
(elektronickým podpisem);
žádost podat písemně s úředně ověřeným podpisem;
žádost podat osobně v sídle společnosti TSB, kde pověřený pracovník provede
ověření totožnosti.

10.

Kontaktní osoba společnosti TSB pro oblast ochrany osobních údajů je uvedena na
webových stránkách společnosti (www.tsb.cz)

11.

Slovník pojmů GDPR:

Pro Vaši lepší orientaci a pochopení toho, jaké osobní údaje a za jakým účelem společnost
TSB zpracovává, připravili jsme pro Vás pomůcku ve formě Slovníku pojmů dostupném na webových
stránkách společnosti. Věříme, že informace ve slovníku uvedené Vám pomohou se lépe orientovat.
Pokud by Vám i tak byly některé aspekty zpracování osobních údajů ve společnosti TSB nejasné,
nebojte se obrátit se na kontaktní osobu.

V Brně dne 18.1.2019

NEŘÍZENÝ VÝTISK
místopředseda představenstva v.r.

ISO_ON_09_v2_Prohlaseni_o_zpracovani_OU

předseda představenstva v.r.

Strana 3 / 3

