Základní informace – účel, rozsah a způsob zpracování
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením 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 GDPR) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy
v oblasti ochrany osobních údajů. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídle
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 – Nové Město (IČ: 71377999) jako správce osobních údajů (dále
jen správce) na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů dbá
práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu.
Zpracování osobních údajů provádí Správce za účelem propagace a využití nemovitostí typu
brownfield, resp. jejich nabízení potenciálním zájemcům v rámci investování v ČR. A dále
pro potřeby dotačních titulů vyžadujících jako povinnou přílohu žádosti o dotaci potvrzení
o registraci lokality v Národní databázi brownfieldů. Osobní údaje subjektu údajů jsou
zpracovávány v rozsahu: jméno, (popřípadě jména), příjmení, název společnosti, IČ, telefon, email.
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, při dodržení všech bezpečnostních
zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Doba zpracování osobních údajů je odvozena od udělení souhlasu po jeho odvolání ze strany
subjektu údajů, realizace projektu Národní databáze brownfieldů (www.czechinvest.org,
www.brownfieldy.eu) či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění
práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Předávání osobních údajů
Na základě výše uvedeného mohou být osobní údaje subjektu předávány nebo zpřístupňovány
pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného právního
předpisu či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému
rozhodování.

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,
které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného
odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením
o ochraně osobních údajů.
Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním
osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv
odvolat.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou
jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem
je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše
uvedenými informacemi.
Výše uvedená práva může subjekt uplatnit například prostřednictvím formuláře uvedeného
na www.czechinvest.org. Vyplněný formulář je možné doručit následujícími způsoby:
•
•
•

osobně nebo písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Agentura
pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
elektronicky
podepsané
platným
kvalifikovaným
podpisem
na
adresu
poverenec@czechinvest.org
prostřednictvím datové schránky – do ID: cyrj9gf

Povinnosti subjektu údajů
V případě předání osobních údajů o třetí osobě prostřednictvím formuláře do Národní databáze
brownfieldů (dostupné na www.czechinvest.org nebo www.brownfieldy.eu) je povinen subjekt
údajů zajistit písemný souhlas této třetí osoby pro jejich využití v rámci výše stanoveného účelu
a rozsahu (vč. předávání třetím stranám).
Subjekt údajů, který má povinnost zajistit souhlasy třetích osob, se dále zavazuje uhradit Agentuře
pro podporu podnikání a investic CzechInvest veškeré náklady včetně případné škody v případě,
že se výše uvedená prohlášení a souhlas prokážou jako neúplná či nepravdivá či v rozporu s právy
osob uvedených ve formuláři Národní databáze brownfieldů.

