Informace o zpracování osobních údajů
v Centru služeb pro silniční dopravu
1.

ÚČEL DOKUMENTU A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout klientům a dalším osobám, informace o zpracování osobních
údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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“ nebo „nařízení“),
tedy zejména informace o tom jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je využíváme, komu
je předáváme a jaká jsou Vaše práva ve vztahu námi zpracovávaným osobním údajům.
1.2. Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace, zpracovávané osobní údaje
důsledně chrání. Zpracování osobních údajů provádí manuálně i v informačních systémech, které jsou
pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou, zajištěny před neoprávněným přístupem, ztrátou,
zničením, jakož i zneužitím. Všechny osoby, které se v rámci svých pracovních či smluvních povinností
podílejí na zpracování osobních údajů, podléhají zákonné či smluvní povinnosti mlčenlivosti.

2.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Správcem Vašich osobních údajů je Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková
organizace, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 70898219 (dále též jen
„CSPSD“ nebo „správce“). CSPSD je zřízeno Ministerstvem dopravy (dále jen „MD“) na základě
Rozhodnutí ministra dopravy podle § 5 a § 20 zákona č. 218/2000 sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů Zřizovací listinou ze dne 20. 12.
2000. č. j. 5576/00-KM, ve znění pozdějších změn a dodatků.
2.2. Kontaktní údaje správce:
CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
Korespondenční adresa: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, Česká Republika
E-mail: podatelna@cspsd.cz
Tel.: +420 225 131 711
Web: www.cspsd.cz.
2.3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Lucie Šišková, DiS., e-mail: sekretariat@cspsd.cz, tel.:
+420 225 131 713.

3.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. V případě využití služeb správce (např. školení, STK, měření emisí) nebo smluvního vztahu se správcem,
mohou být, i bez Vašeho souhlasu, zpracovávány údaje, které Vás umožní identifikovat a kontaktovat,
a dále další údaje nezbytné pro účely uzavření smluvního vztahu, poskytování služeb správce, zejména:
3.1.1. Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, podpis,
u OSVČ místo podnikání, IČO, DIČ;
3.1.2. Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu;
3.1.3. Další údaje v souvislosti s prováděním odborných školení: údaje o vzdělání a praxi, osobní číslo
zkušebního komisaře, číslo průkazu zkušebního komisaře;
3.1.4. Další údaje v souvislosti s provozováním STK a stanic měření emisí: registrační značka vozidla,
typ a značka vozidla, VIN, barva vozidla, rok výroby, fotografie vozidla;
3.1.5. Údaje o fyzických osobách jednajících za právnické osoby.
3.2. Osobní údaje, které správce zpracovává se souhlasem subjektu údajů, jsou uvedeny v konkrétním
souhlasu se zpracováním osobních údajů.
3.3. Správce získává osobní údaje přímo od fyzických osob, kterých se údaje týkají, tedy od subjektů údajů,
a to ze vzájemné komunikace, vyplněných formulářů nebo uzavřených smluv případně dalších aktivit
v rámci, kterých byly správci osobní údaje subjektem údajů poskytnuty.
3.4. Poskytnutí uvedených osobních údajů je dáno využitím služeb poskytovaných správcem, smluvním
vztahem se správcem nebo udělením souhlasu, a je tedy ze strany fyzické osoby zcela dobrovolné.
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Správce však nemůže uzavřít smlouvu a poskytovat služby, pokud mu nejsou poskytnuty údaje
nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy či poskytnutí služby.
4.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je
4.1.1. Plnění, právními předpisy stanovených, povinností v souvislosti s provozováním STK, stanic
měření emisí, pořádáním školení stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, a navazujícími prováděcími právními
předpisy. Tento účel zahrnuje také poskytování součinnosti orgánům státní správy
a samosprávy (zejména MD, Policie ČR, Celní správa, Krajské úřady, Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností apod.).
4.1.2. Plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, zejména v souvislosti
s organizací kurzů a školení v oblasti silniční dopravy. Tento účel zahrnuje také evidenci
v databázi klientů správce a následnou archivaci údajů dle právních předpisů.
4.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a poskytovanými službami je správce dále oprávněn osobní údaje
v přiměřeném rozsahu využívat za účelem zasílání aktuálních informací o produktech a službách
poskytovaných správcem.
4.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení,
které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

5.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů může být skutečnost, že je zpracování osobních údajů
nezbytné pro plnění povinností stanovených právními předpisy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
a to zejména v souvislosti s provozem STK a stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů může být dále skutečnost, že toto zpracování je
nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem (přičemž smlouvu představuje např. i přihláška
na příslušný kurz pořádaný správcem, nebo jiné dobrovolné využití služeb správce) nebo pro provedení
opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
5.3. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů může být dále
5.3.1. Oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zejména v případech využití
kamerových systémů, kdy je zpracování nezbytné k zajištění ochrany majetku a bezpečnosti
správce;
5.3.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

6.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po jeho skončení
po dobu běhu promlčecích lhůt, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně
závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
6.2 V případech, kdy ke zpracování osobních údajů dochází na základě plnění právních povinností, budou
osobní údaje uchovávány po dobu nutnou pro účely archivování dle § 63 zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„archivní zákon“). Součástí této povinnosti je také ukládání dokumentů ve spisovně podle § 68 odst. 1
archivního zákona a § 19 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
6.3 V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, mohou být zpracovávány po dobu
vymezenou v souhlasu. Tato doba činí 10 let od jeho poskytnutí, pokud nedojde k dřívějšímu odvolání
souhlasu ze strany klienta.
6.4 Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho
dotazu správce uchovává po dobu 3 měsíců od získání těchto údajů.
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7.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo
z povahy daného zpracování osobních údajů, kterými mohou být:
7.1.1. Ministerstvo dopravy ČR, Policie ČR, Celní správa, Krajské úřady, Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností;
7.1.2. Další orgány státní správy a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených
zvláštními právními předpisy (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, orgány
dohledu).
7.2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat
i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:
7.2.1. Osoby podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě smlouvy uzavřené
se subjektem údajů;
7.2.2. Subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby pro správce;
7.2.3. Subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).
7.3. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.

8.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo:
8.1.1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,
8.1.2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,
8.1.3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,
8.1.4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné
pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
8.1.5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18
GDPR,
8.1.6. na přenositelnost Vašich osobních údajů, které jste poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy,
a v této souvislosti na jejich poskytnutí v běžně užívaném formátu,
8.1.7. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně
profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní
údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
8.2. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané s Vaším souhlasem, máte právo Váš dobrovolně udělený
souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání
emailové zprávy na adresu: gdpr@cspsd.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu také nemá vliv na
zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas (tj.
zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených
v platných právních předpisech).
8.3. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů.
8.4. Svá práva můžete uplatnit osobně v sídle správce: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
Česká Republika, případně na uvedené adrese písemně s úředně ověřeným podpisem nebo emailem
na adrese gdpr@cspsd.cz s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové
schránky správce. Správce je oprávněn a povinen v souvislosti s uplatněním Vašich práv požadovat
ověření Vaší totožnosti.
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