
 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 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“) 
PRO SMLUVNÍ PARTNERY A UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

 
 
 

(1) Správce osobních údajů: 
 

Správa Národního parku České Švýcarsko, Praţská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, IČO: 
06342477, ID DS: u85x3zd , e-mail: podatelna@npcs.cz (dále jen „Správa NP“) 
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kolářová 
tel: 412 354 046 
e-mail: k.kolarova@npcs.cz 
 

(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
 

BE-MI. CZ s.r.o., Zrzavého 1705/2a, 163 00 Praha 6, IČO: 28255437 
tel: 774 233 045 
e-mail:jaroslav.stuchly@be-mi.cz 
 

(3) Účel zpracování: 
 

 výběr smluvního partnera 

 plnění smlouvy 
 

(4) Právní základ: 
 

 splnění smlouvy nebo provedení opatření před jejím uzavřením 

 splnění právní povinnosti např. dle zákonů: 
o 89/2012 Sb., občanský zákoník 
o 563/1991 Sb., o účetnictví 
o 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
o 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 

(5) Kategorie osobních údajů: 
 
u fyzických osob - jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 
u fyzických osob podnikajících – jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa sídla 
 
další osobní údaje jako např. č. účtu, telefon, e-mail, jsou-li pro plnění smlouvy nezbytné 
 

(6) Zpracovatelé osobních údajů: 
 

 dodavatel ekonomického informačního systému se začleněním lesnické výroby 
v národních parcích - HA-SOFT, s.r.o., Rokycanova 566/17, 615 00 Brno – Ţidenice, 
IČO: 46345680 

 

(7) Další příjemci: 
 

nejsou 

mailto:podatelna@npcs.cz
mailto:jaroslav.stuchly@


(8) Další třetí strany: 
 

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou 
bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným 
subjektům, jeţ jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů. 

 
 

(9) Doba uložení osobních údajů: 
 

Správa NP uchovává osobní údaje po dobu stanovenou ve Spisovém řádu pro daný typ 
písemnosti a smluvního vztahu. Po uplynutí této doby se provádí skartační řízení, v rámci 
něhoţ jsou dokumenty buď skartovány, nebo předány příslušnému archivu jako archiválie.   

 

(10) Práva subjektu údajů: 
 

 Právo na přístup k osobním údajům 

 Právo na opravu a doplnění osobních údajů  

 Právo na výmaz  

 Právo na omezení zpracování  

 Právo na přenositelnost osobních údajů  

 Právo podat stíţnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

 

Podrobnější informace k jednotlivým právům subjektů údajů naleznete na 
www.npcs.cz/ochrana-osobnich-udaju-dle-gdpr 

 

(11) Neposkytnutí osobních údajů: 
Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo z důvodů 
uvedených ve smlouvě, v opačném případě by bylo znemoţněno plnění smlouvy.  
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