
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). 

V tomto dokumentu bych Vás rád informoval o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních 

údajů a o vašich právech. S čím Vás chci seznámit?  

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správcem osobních údajů je ing. Jiří Kovář, s adresou trvalého bydliště Havanská 779/6, 708 00 

Ostrava-Poruba, s IČ 71443762, a s kontaktními údaji mail: info@jirikovar.cz, tel. +420 604 869 350. 

JAKÉ PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ DODRŽUJI? 

 Osobní údaje zpracovávám korektně a zákonným a transparentním způsobem. 

 Shromažďuji je pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmím je dále zpracovávat 

způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. 

 Minimalizuji údaje, které zpracovávám, tak, aby byly přiměřené, relevantní a omezené 

na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. 

 Osobní údaje udržuji přesné a v případě potřeby aktualizované. 

 Ukládám je jen po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu zpracování. 

 Osobní údaje zpracovávám způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně 

jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným 

či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE TEDY ZPRACOVÁVÁM? 

V souvislosti se znaleckou činností zpracovávám široké spektrum osobních údajů, včetně citlivých 

osobních údajů – veškeré jmenné a adresné osobní údaje, data narození, rodná čísla, identifikační 

čísla, DIČ, adresy datových schránek, podpisy, fotografie, obrazové a zvukové nahrávky, údaje 

o zdravotním stavu, lokační údaje, údaje, síťové idenfikátory.  

Zpracovávám také osobní údaje svých odběratelů – jméno, příjmení, datum narození, adresu 

trvalého bydliště či sídlo, identifikační číslo, DIČ, oprávněného zástupce, telefonní číslo, email, podpis. 

U dodavatelů zpracovávám jméno a příjmení, trvalé bydliště či sídlo, IČ, DIČ, oprávněného zástupce, 

kontaktní údaje – emailovou adresu a telefon. 

ZA JAKÝM ÚČELEM ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM? 

 V první řadě z důvodu splnění smlouvy – vstupuji do dodavatelských a odběratelských vztahů. 

 Dále musím vést účetnictví, a to kvůli splnění právní povinnosti, která je dána zákonem 

o  účetnictví. 

 Citlivé osobní údaje zpracovávám pouze v rámci své znalecké činnosti na základě zákona 

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA  OHLEDNĚ MÉHO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?  

 Máte právo na informace ohledně mnou zpracovávaných osobních údajů. 



 Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tím není dotčena 

zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

 Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. 

 Máte právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, o omezení jejich zpracování, či vznést 

námitku proti jejich zpracování. 

 Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít pochybnosti 

o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů. 

 Máte také právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

Budu rád, pokud v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či žádostí ohledně zpracování Vašich 

osobních údajů budete kontaktovat v první řadě mě, a to ing. Jiřího Kovaře, na adrese trvalého 

bydliště Havanská 779/6, 708 00 Ostrava-Poruba, nebo přes mail: info@jirikovar.cz, tel. +420 604 869 

350. 

Na Vaše podněty odpovím nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Dovoluji si Vás upozornit, 

že v některých případech nemůžu plně vyhovět Vaší žádosti o výmaz osobních údajů nebo omezení 

zpracování, a to v případě, kdy mi zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní povinnost 

(např.  vedení účetnictví a povinnost uchovávat údaje po stanovenou dobu). 

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ  ÚDAJE ZABEZPEČENY?  

Při zabezpečení osobních údajů se řídím standardy doporučenými Úřadem pro ochranu osobních 

údajů. 

COOKIES 

Při návštěvě mých stránek www.jirikovar.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě 

"cookie" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies 

umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské 

jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl 

jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby 

došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění 

před uložením cookie. 

KOMU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁM? 

Vaše osobní údaje předávám pouze zpracovateli – firmě SecurityNet.cz s.r.o., která provozuje hosting 

mých webových stránek. Pokud mě kontaktujete přes tyto webové stránky, Vaše osobní údaje jsou 

zpracovávány tímto zpracovatelem. 

Dále jsou Vaše osobní údaje přístupné kontrolním orgánům státní správy na základě platných zákonů. 

Jak já, jakožto správce údajů, tak můj zpracovatel, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních 

údajích a bezpečnostních opatřeních na ochranu Vašich osobních údajů. Mlčenlivost trvá 

i po  skončení závazkových vztahů s mojí osobou.  

 

V Ostravě dne 24. května 2018 

Ing. Jiří Kovář 


