
 

 

Informace o zpracování osobních údajů 
 

V tomto dokumentu jsou poskytnuty informace o zpracování osobních údajů naší organizací ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 („GDPR“). 
 
 
Správce osobních údajů:  Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková  

organizace 
     Ruská 260, 417 03  Dubí 3 
     IČ: 00080837 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Marek Macho  

tel.:  +420 417 532 235  
e-mail:  macho.tp@susuk.cz 

 
Práva subjektu údajů: 

   právo na přístup k osobním údajům 

 právo na opravu, resp. doplnění 

 právo na výmaz 

 právo na omezení zpracování 

 právo na přenositelnost údajů 

 právo vznést námitku 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) 

 
 

Zpracovávané osobní údaje: 
 

Agenda vyřizování písemné korespondence, telefonické a elektronické komunikace 

Právní základ oprávněný zájem správce 

Účel reakce na žádosti o vyjádření, hlášení závad a stížnosti  

Kategorie subjektů údajů fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů Kategorie údajů Podrobnosti 

1. identifikační údaje jméno, příjmení 

2. kontaktní údaje adresa, telefon, e-mail 

 

Kategorie příjemců 

Kategorie příjemců Předávané údaje 

orgány státní správy a samosprávy viz. kategorie údajů č. 1., 2. 

Předání do zahraničí ne 

Doba uchovávání dle zákonných lhůt, resp. dle lhůt ve spisovém a skartačním řádu 

 

mailto:macho.tp@susuk.cz


 

 

 Agenda zadávání a realizace veřejných zakázek 

Právní základ smlouva, zákonná povinnost, oprávněný zájem správce 

Účel zajišťování předmětu činnosti organizace ve smyslu zřizovací listiny  

Kategorie subjektů údajů dodavatelé prací, materiálu a poskytovatelé služeb 

Kategorie osobních údajů Kategorie údajů Podrobnosti 

1. identifikační údaje jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo 

narození, IČ, DIČ 

2. kontaktní údaje adresa, telefon, e-mail 

3. bankovní spojení číslo účtu 

4. údaje potřebné k vyhodnocení   
    výběrových řízení  

údaje o vzdělání a praxi v oboru u osob 

zajišťujících kvalifikaci právnických a 

fyzických osob podnikatelů (viz. též 

kategorie údajů č. 1., 2.) 

 

Kategorie příjemců 

Kategorie příjemců Předávané údaje 

orgány státní správy a samosprávy viz. kategorie údajů č. 1., 2., 3., 4. 

Předání do zahraničí ne 

Doba uchovávání dle zákonných lhůt, resp. dle lhůt ve spisovém a skartačním řádu 

 
 
 

 Majetkoprávní agenda 

Právní základ smlouva, oprávněný zájem správce 

Účel výkon majetkoprávní agendy ve smyslu zřizovací listiny 

Kategorie subjektů údajů fyzické osoby 

Kategorie osobních údajů Kategorie údajů Podrobnosti 

1. identifikační údaje jméno, příjmení, obchodní název, datum 

narození, IČ, DIČ 

2. kontaktní údaje adresa, telefon, e-mail 

3. bankovní spojení číslo účtu 

  

 

Kategorie příjemců 

Kategorie příjemců Předávané údaje 

orgány státní správy a samosprávy viz. kategorie údajů č. 1., 2., 3. 

Předání do zahraničí ne 

Doba uchovávání dle zákonných lhůt, resp. dle lhůt ve spisovém a skartačním řádu 

 


