
Informace o zpracování osobních údaj ů poskytované subjekt ům údaj ů podle 
nařízení EP a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o o chran ě fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údaj ů a o volném pohybu t ěchto údaj ů 
a o zrušení sm ěrnice 95/46/ES (GDPR = General Data Protection Regu lation)  
 
 
A. Správce  

Správcem osobních údajů je společnost BKB Metal, a.s. 

 

B. Totožnost a kontaktní údaje správce 

Obchodní firma: BKB Metal, a.s. 
Sídlo: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Spisová značka: B 1412 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČ: 253 55 643  
DIČ: CZ25355643 
Telefon: +420 597 488 188  
email: gdpr@bkbmetal.cz 
www.bkbmetal.cz  

dále jen „správce“  

 
C. účely zpracování a právní d ůvody pro zpracování 

Účely zpracování osobních údaj ů v rámci činnosti správce jsou následující:  

– personalistika a mzdy;  

– zpracování nabídek;  

– technická pomoc při zpracování zadání stavby;  

– technická pomoc při výběrových řízeních na zhotovitele dokumentace a staveb; 

– projektová a inženýrská činnost ve výstavbě;  

– výkon technického dozoru staveb;  

– realizace staveb;  

– vypracování odborných posudků a stanovisek;  

– konzultační a poradenská činnost;  

 
Právní d ůvody pro zpracování osobních údaj ů jsou následující:  

– zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejichž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů;  



– zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje;  

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní 
práva a svobody subjektu údajů vyžadujících ochranu osobních údajů. 

 
D. kategorie osobních údaj ů:  

– adresní a identifikační údaje:  
titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, 
adresa doručovací, telefonní číslo, e-mailová adresa; č. účtu; pohlaví, věk, místo 
a okres (stát) narození, osobní stav, IP adresa;  

– identifikační údaje vydané státem:  
identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo 
cestovního pasu, státní občanství, ID datové schránky;  

– zvláštní kategorie osobních údajů:  
zdravotní údaje, zdravotní prohlídky; změněná pracovní schopnost. 

 
E. plánovaná doba uložení 

Plánovaná doba uložení osobních údajů je pět let, pokud příslušný zákon neurčuje 
delší zákonnou lhůtu pro uchování příslušných záznamů obsahující osobní údaje 
subjektu údajů. Důležité záznamy (např. smlouvy) obsahující osobní údaje mohou 
být uchovány po neomezenou dobu. 
 
F. další možní p říjemci osobních údaj ů:  

– Česká správa sociálního zabezpečení, 

– zdravotní pojišťovny,  

– stavební úřady,  

– katastr nemovitostí, 

– další oprávněné úřady a instituce ČR 

– smluvní partneři. 

 
G. práva subjektu údaj ů:  

– právo na informace zda jeho osobní jsou nebo nejsou zpracovávány 

– právo na přístup k osobním údajům formou kopie 

– právo požadovat od správce opravu, doplnění nebo upřesnění osobních údajů 

– právo požadovat od správce výmaz osobních údajů 

– právo na přenositelnost osobních údajů 



– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

 
H. Další informace:  

– Správce neprovádí automatické zpracování osobních údajů za účelem 
hodnocení osobních aspektů subjektu údajů. 

– Právo na výmaz osobních údajů se neuplatní v případě, že zpracování osobních 
údajů je nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků správce. 

– Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se subjekt 
údajů může obracet na správce prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě B. 

– Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webových stránkách správce 
www.bkbmetal.cz. 

– Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu 
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, posta@uoou.cz, 
https://www.uoou.cz  


