
 
Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů 

 
Správce osobních údajů Služby města Pardubic a.s., 
IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 
530 12 Pardubice (dále jen „správce“) poskytuje 
v souladu s čl. 12 a násl. 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) subjektům 
údajů níže uvedené informace o zpracování osobních 
údajů. 

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní 
údaje správce zpracovává. 

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na 
správce na kontaktech: 
doručovací adresa: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 
Pardubice 
ID datové schránky: yc9gb95  
e-mailová adresa: podatelna@smp-pce.cz 
telefon:  466 260 811 

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za 
účelem plnění povinností vyplývající ze smlouvy 
uzavřené se subjektem údajů, plnění právními předpisy 
stanovených povinností, případně pro účely oprávněných 
zájmů správce, takovým oprávněným zájmem je např. 
ochrana majetku a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci zaměstnanců správce. Zpracování osobních 
údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno 
výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je 
subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.  
Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené 
v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) nebo f) Nařízení. 

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů 
údaje smluvních partnerů a jejich případných 
zaměstnanců, popisné údaje z kamerových systémů, 
údaje zaměstnanců a pro uplatnění jejich práv i 
identifikační údaje rodinných příslušníků, v rozsahu 
vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo 
potřebných pro jejich kontaktování, osobní údaje 
vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním 
osobních údajů. 

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, 
z veřejných zdrojů a z jiných zdrojů. 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je správce 
povinen poskytovat osobní údaje na základě příslušných 
obecně závazných právních předpisů, dále pak dceřiná 

společnost SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČO 27547230, příp. 
další oprávněné subjekty s ohledem na specifická 
zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, 
jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými 
činnostmi správce, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil 
souhlas. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje 
do třetích země nebo mezinárodní organizaci.  

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví 
příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové 
zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních 
případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako 
doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů 
subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba 
potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. 
třetích osob. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví 
příslušné požadavky předpisů Evropské unie, zejména 
v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení 
osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty 
daného zpracování a zájmy subjektu údajů. Správce se 
řídí spisovým a skartačním řádem. 

Pokud je poskytování osobních údajů smluvním 
požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do 
smlouvy, může dojít v případě odmítnutí poskytnout 
osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva 
nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje 
uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od 
subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy 
nezbytné.  

V rámci zpracování osobních údajů nedochází 
k automatizovanému rozhodování. 

Profilování není správcem využíváno. 

Správce nezpracovává osobní údaje přímo sdělené 
subjektem údajů pro jiné účely než pro ty, které byly 
subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud 
hodlá správce zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné 
účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne 
subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i 
další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.  

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na 
vysvětlení, na opravu údajů, na výmaz údajů, na omezení 
zpracování, vznést námitku proti zpracování a na přenos 
údajů. Subjekt může odvolat poskytnutý souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Také můžete podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 


