
 

 

informace 
o zpracování osobních údajů 

 

Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice se sídlem Kopřivnice, Kpt. 
Jaroše 896, PSČ 742 21, IČ: 00090883, DIČ: CZ00090883, zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, 
vložka 395(dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje vždy v souladu s 

platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode  dne 25. května 2018 také 

nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v 
některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“). 
 

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů,  
 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

• Osobní údaje zákonné: 
 jméno a příjmení, adresa bydliště, datum a místo narození, stav  
 

• Osobní údaje pro účely oprávněných zájmů: 
 e-mailová adresa, telefonní číslo 
 

• Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): 
žádné 

 

Zdůvodnění 
Osobní údaje zákonné: 

Zpracování těchto údajů nám přímo ukládá legislativa ČR. 
 
Osobní údaje pro účely oprávněných zájmů: 

Jako řádný hospodář plníme funkci ochrany hodnoty majetku. V případě 
nečekaných událostí či havárií technické infrastruktury domů je pro Správce 

nezbytné rychlé kontaktování subjektů údajů, aby se předešlo zbytečnému 
znehodnocení spravovaného majetku. 
 

Účel a doba zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování 
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného plnění služeb související 
s užíváním jednotky po dobu právního trvání plnění služeb. 
 

Subjekty zpracovávající osobní údaje 
a) Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců 

Správce osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny jen 
osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již 
smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů a podléhajícím 

zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti; 



 

 

 

b) Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve 
kterém byly (resp. i budou) poskytnuty, v jakém při trvání toho kterého 

závazkového právního vztahu vznikají a/nebo v jakém je správce osobních 
údajů oprávněn (event. povinen) tyto sám zjišťovat na základě právních 
předpisů nebo Vašeho svolení; 

 
c) Vaše osobní údaje budou bezpečně uchovávány v elektronické nebo 
listinné podobě. 

 
 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
a) poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli 
písemně odvolat na adrese sídla Správce osobních údajů, a to v celém rozsahu 

nebo jen částečně v závislosti na jeho povaze nebo povaze těch kterých 
osobních údajů; 

 
b) zpracování Vašich osobních údajů bude po zániku Vašeho souhlasu se 
zpracováním osobních údajů (při zohlednění rozsahu Vašeho event. odvolání 

tohoto poskytnutého souhlasu) nebo po uplynutí oprávněné doby zpracování 
Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, 
pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat 

z jiného titulu. 
 

Zpřístupnění údajů jiným osobám 
Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle 
zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.).  

 
Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a) máte právo přístupu ke svým osobním údajům. Na základě Vaší písemné 
žádosti je Vám Správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen 
bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, 

jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k 
poskytnutí informace; 
 

b) máte právo 

• na opravu nebo výmaz, domníváte-li se, že Správce osobních údajů 
nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s 
ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se 

Zákonem;  

• požádat Správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení; 

• požadovat, aby Správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili 
takto vzniklý stav, kdy Správce osobních údajů je povinen neprodleně 

odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou; 
 
c) máte právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud Správce osobních údajů 
nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího odstavce. 


