Informace o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 (dále jen „nařízení GDPR“)
Správce a zpracovatel osobních údajů
Správcem osobních údajů je Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., IČ: 28533062, zapsaná v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15071, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000 (dále jen
„SZM“).
SZM je rovněž zpracovatelem osobních údajů pro správce – Městskou část Praha 3, IČ: 00063517, se sídlem Havlíčkovo
nám. 700/9, Praha 3 – Žižkov, 130 00 Praha.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 a násl. nařízení GDPR
Pan Michal Pipek, telefonní číslo 777 334 133, e-mail pipek.michal@fwg.cz.
Činnosti zpracování osobních údajů
a) Personální a mzdová agenda SZM
Účel zpracování: splnění právní povinnosti – zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených;
oprávněný zájem – výběr vhodného uchazeče v rámci provádění opatření směřujících k uzavření smlouvy (výběrového
řízení), k nimž dochází na základě návrhu osoby ucházející se o zaměstnání.
Zpracovávané osobní údaje zaměstnanců, členů představenstva a dozorčí rady: jsou specifikovány v interní
dokumentaci SZM. Doba uchování: Plánovaná doba pro výmaz je stanovena v interní dokumentaci SZM.
Zpracovávané osobní údaje uchazečů o zaměstnání: jméno a příjmení, tituly, adresa místa trvalého pobytu, příp.
adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, dosažené vzdělání
a kvalifikace, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), předchozí pracovní zkušenosti. Doba uchování: po
dobu nezbytnou pro splnění účelu, tzn. do ukončení výběrového řízení.
Kategorie příjemců osobních údajů: SZM, státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených
příslušnými právními předpisy
b) Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: splnění zákonné povinnosti – poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zpracovávané osobní údaje žadatelů o informaci: jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, e-mailová adresa
Kategorie příjemců osobních údajů: SZM
Doba uchování: 5 let
c) Správa bytového fondu, podnájem garáží a garážových stání, provozování kamerového systému ve spravovaných
garážích
Účel zpracování: splnění smluvních a zákonných povinností; oprávněný zájem – zajištění efektivní komunikace v rámci
správy; oprávněný zájem – ochrana majetku
Zpracovávané osobní údaje nájemců, společných nájemců, dalších uživatelů věcí, jiných osob (členů rodiny,
manžela/manželky, dítěte apod.), uživatelů garáží a garážových stání: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
osobní stav, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa
trvalého pobytu nebo bydliště, číslo občanského průkazu/číslo cestovního pasu, bankovní spojení, telefonní číslo, emailová adresa, údaj o zdravotním znevýhodnění, typ a registrační značka vozidla, obrazový záznam z kamerového
systému monitorujícího spravované garáže.
Zpracovávané osobní údaje statutárních zástupců společenství vlastníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová
adresa
Zpracovávané osobní údaje o uchazečích o veřejné zakázky, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 3 zastoupená
SZM: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení
Doba uchování: po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu
Kategorie příjemců osobních údajů: SZM, Městská část Praha 3, státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných
povinností stanovených příslušnými právními předpisy, orgány činné v trestním řízení a správních orgány
Doba uchování: po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu
Výše uvedené osobní údaje zpracovává SZM jako správce i jako zpracovatel pro Městskou část Praha 3.

d) Pořádání farmářských trhů
Účel zpracování: plnění smlouvy; oprávněný zájem – efektivní poskytování služeb a komunikace se smluvními partnery,
pořádání akcí, soutěží v rámci pořádání trhů
Zpracovávané osobní údajů prodejců: jméno, příjmení, adresa (doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa,
IČ, DIČ, bankovní spojení, fotografický záznam, video záznam, audio záznam, certifikáty a osvědčení
Kategorie příjemců osobních údajů: SZM
Doba uchování: po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu
e) Výpůjčky kompostérů v rámci projektu „Městská část Praha 3 kompostuje“
Účel zpracování: plnění smlouvy
Zpracovávané osobní údaje žadatelů o poskytnutí kompostérů: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa
trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa
Kategorie příjemců osobních údajů: SZM, Městská část Praha 3
Doba uchování: po dobu po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu
Výše uvedené údaje zpracovává SZM jako zpracovatel pro Městskou část Praha 3.
f) Dodávky služeb pro SZM
Účel zpracování: plnění smluvních a zákonných povinností; oprávněný zájem – efektivní zajištění požadovaných služeb
Zpracovávané osobní údaje dodavatelů: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, IČ, DIČ,
bankovní spojení
Kategorie příjemců osobních údajů: SZM
Doba uchování: po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu
g) „Chodníkový program“ - obnova povrchu chodníků na území Městské části Praha 3
Účel zpracování: plnění smlouvy
Zpracovávané osobní údaje osob oznamujících poškození chodníků: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa,
telefonní číslo
Kategorie příjemců osobních údajů: SZM, Městská část Praha 3
Doba uchování: po dobu po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu
Výše uvedené údaje zpracovává SZM jako zpracovatel pro Městskou část Praha 3.
h) Poskytování informačního systému pro správu dotací Městské části Praha 3
Účel zpracování: plnění smlouvy
Zpracovávané osobní údaje žadatelů o dotaci v rámci dotačního řízení: jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, IČ (u FO podnikajících), název bankovního ústavu, číslo
bankovního účtu
Kategorie příjemců osobních údajů: SZM, Městská část Praha 3
Doba uchování: po dobu po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu
Výše uvedené údaje zpracovává SZM jako zpracovatel pro Městskou část Praha 3.
ch) Zajištění služby technické podpory pro elektronický pokladní systém pro Sportovní a rekreační areál Pražačka
Účel zpracování: plnění smlouvy
Zpracovávané osobní údaje uživatelů elektronického pokladního systému: jméno, příjmení
Kategorie příjemců osobních údajů: SZM, Sportovní a rekreační areál Pražačka
Doba uchování: po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu
Informace o předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci
SZM nemá v úmyslu předávat žádné z výše uvedených osobních údajů ani do třetích zemí, ani mezinárodní organizaci.
Další podrobnosti na vyžádání.
Informace o tom, jaké osobní údaje SZM o konkrétním subjektu údajů zpracovává, si může subjekt údajů vyžádat na
adrese sídla SZM, e-mailem na adrese podatelna@szmpraha3.cz, případně datovou schránkou – ID datové schránky:
4kcget7.

Zásady zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů, zejména zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen
„nařízení GDPR“).
Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Bezpečnost
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. (dále jen „SZM“) přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření,
aby chránila u nás vedené osobní údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
K vašim osobním údajům mají přístup oprávnění zaměstnanci SZM. Pro zajištění některých zpracovatelských operací,
které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Dbáme na to, aby všechny osoby
zapojené do zpracování osobních údajů byly vázány mlčenlivostí a postupovaly při zpracování osobních údajů plně
v souladu s platnou legislativou.
Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít,
kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: podatelna@szmpraha3.cz. Máte právo na informace, které je plněno
již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup k osobním údajům nás
můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud u vás dojde ke změně
nebo zjistíte, že vaše osobní údaje jsou neaktuální nebo neúplné, máte právo na jejich doplnění a změnu. V případě
vícenásobných dotazů na zpracování osobních údajů bude doložení zpracovávaných informací zpoplatněno.
Právo na omezení zpracování
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte
se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/-a námitku proti
zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
Právo na přenositelnost
Za podmínek stanovených platnou legislativou máte právo na získaní zpracovávaných osobních údajů a jejich předání
jinému správci.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Za podmínek stanovených platnou legislativou máte právo na výmaz vašich osobních údajů.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud dojdete k názoru, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu platnou legislativou, máte právo se se svou stížností
kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítali bychom, pokud byste nejprve informovali nás, abychom
mohli věc prověřit a případné pochybení napravit.
Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Při návštěvě našich webových stránek je našimi webovými servery standardním způsobem zaznamenána IP adresa,
která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, a také datum a délka návštěvy. Osobní údaje se
zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace.
Použití osobních údajů
Vložením osobních údajů na některé z našich stránek souhlasíte s tím, že SZM používá vaše osobní údaje pro účely
technické správy webových stránek, a to vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Cookies
SZM používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet
webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění
vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého

počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat
ve vašem internetovém prohlížeči.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

