
Informace o zpracování osobních údajů 

Pro informační systém: IS korporátní agenda 

Informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při 
zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“.  

 

Cílem této informace je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje 
zpracováváme, jak s nimi zacházíme, na jaké účely je používáme, komu je můžeme 
poskytnout, kde můžete získat informace o svých osobních údajích a uplatnit svá práva při 
zpracování osobních údajů.  

Identifikační a kontaktní údaje: 

Správcem OÚ zpracovávajícím vaše osobní údaje je DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., 
Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov, IČ 46962778, dt@dtvs.cz. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Dominik Bartko, dpo3@proenergy.sk  

1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování 

Účelem je evidence plnění povinností správce v souvislosti s korporátním právem ve vztahu 

ke svým společníkům a členům dozorčí rady. 

Právní základ: 

- Zákon č. 89/2012 Sb., -  Občanský zákoník 

- Zákon č. 90/2012 Sb., -  Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), aktuální znění, 

- Zákon č. 455/1991 Sb. - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), aktuální 
znění, 

- Zákon č. 563/1991 Sb. - Zákon o účetnictví, aktuální znění, 

- Zákon č. 337/1992 Sb. - Zákon o správě daní a poplatků, aktuální znění, 

- Zákon č. 586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů, aktuální znění, 

- Zákon č. 304/2013 Sb. – Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických, aktuální znění, 

 

2. Identifikace zpracovaných osobních údajů subjektů údajů  

Subjekty údajů: Fyzické osoby – společníci ve společnosti správce. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení a titul, rodné číslo, 
datum narození, místo narození, podpis, státní příslušnost, státní občanství, trvalé 
bydliště, přechodné bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsobilost k právním 
úkonům, dividendy a další finanční záležitosti, údaje o bankovním účtu, údaje 
z dokladu o bezúhonnosti (výpis z  registrů trestů), další osobní údaje zjištěné nebo 
poskytnuté v průběhu účasti společníka ve společnosti správce nebo člena dozorčí 
rady. 

 
3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců 



Správce OÚ může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce 
a organizace, kterým zpracování povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním 
partnerům (hlavně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené 
záruky zachování ochrany zpracovaných osobních údajů, a to následovně: 

 

Česká advokátní komora Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii v znění 
pozdějších předpisů 

 

Obchodní rejstřík Zákon č. 304/2014 Sb. o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob 
v znění pozdějších předpisů. 

 

daňový úřad Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
v znění pozdějších zákonů, Zákon č. 
235/2004 Sb. o DPH v úplném znění. 

Sociální pojišťovna Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. 

Příslušná zdravotní pojišťovna Zákon č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů. 

Úřad důchodového zabezpečení Zákon č. 426/2011 Sb., Zákon o 
důchodovém spoření. 

Zákon č. 427/2011 Sb., Zákon o 
doplňkovém penzijním spoření. 

Jiný právní subjekt na základě článku 6, ods. 1, písmeno c) 
GDPR 

Zpracovatel Na základě smlouvy podle čl. 28 GDPR 

 

Se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje 
poskytnuty dalším příjemcům. 

4. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizace 

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se nevykonává. 

5. Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získané 

Přímo od subjektu údajů  

6. Doba uchovávání osobních údajů 

Správce OÚ zpracovává osobní údaje po dobu nevyhnutelnou pro naplnění účelu jejich 
zpracování, podle metodiky M-072 Zpracování osobních údajů z hlediska GDPR. 

7. Profilování 



Správce OÚ nezpracovává osobní údaje profilováním ani podobným způsobem 
založeným na automatizovaném individuálním rozhodování. 

8. Práva subjektů údajů 

Subjekt údajů má právo požadovat od správce OÚ přístup k osobním údajům, které 
jsou o něm zpracované, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo 
omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, 
právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, 
právo na přenosnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení jednání 
dozorčímu orgánu. Pokud správce OÚ zpracovává osobní údaje na základě souhlasu 
subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování 
osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může 
uplatnit svá práva zasláním e-mailu na adresu: oudt@dtvs.cz nebo písemně na adresu 
správce OÚ.  

9. Povinnost poskytnutí osobních údajů 
Poskytnutí osobních údajů je zákonný požadavek / smluvní požadavek, resp. 
požadavek, který je potřebný k uzavření smlouvy. Subjekt údajů má povinnost 
poskytnut osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí Správce OÚ nezabezpečí plnění 
korporátních povinností ve vztahu ke společníkům.  

 


