
 

Chráníme vaše osobní údaje 

Naše společnost při své činnosti využívá osobní údaje svých klientů a obchodních partnerů. 
Vnímáme citlivost vašich dat a plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše data 
chráníme a zavazujeme se je neposkytovat třetím stranám. 

Společnost BIOPAS, spol. s r.o. zavedla pravidla, jimiž respektuje obecné nařízení o ochraně 
údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR). 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a 
to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které 
správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění 
zákonných povinností správce. 

Správcem osobních údajů je naše společnost BIOPAS, spol. s r.o. se sídlem Kaplanova 
2959/6, 767 01 Kroměříž, IČ: 46960511 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Brně, oddíl C, vložka 6255. 
 

Jaké údaje shromažďujeme? 

Naše společnost zpracovává zejména osobní data spojená s činností: 

 svozu a odstraňování odpadů,  
 provozu sběrných dvorů, 
 údržby veřejné zeleně  

Osobní data jsou využívána k zabezpečení oprávněného zájmu společnosti a 
souvisí  s poskytováním služeb nabízených společností zákazníkům a občanům města 
Kroměříž. 

V této činnosti postupuje společnost v souladu s příslušnými ustanoveními „Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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“. 

 Jak osobní údaje zpracováváme? 

 Ochrana Vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění 
jejich bezpečnosti.  Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci 
neoprávněného přístupu  k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby 
zabezpečení Vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány. 

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů: 

 plnění právní povinnosti, 
 plnění smlouvy, 
 oprávněný zájem. 



  

Plnění právní povinnosti  

Na společnost se v rámci jeho působnosti vztahuje řada závazných předpisů ČR, kde plní 
právní povinnosti spojené s osobními údaji subjektů. 

 Plnění smlouvy  

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s plněním smluvních 
vztahů obou smluvních stran. 

 Oprávněný zájem správce  

Právní titul oprávněného zájmu společnosti se uplatňuje u takových zpracování osobních 
údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva společnosti nad zájmy či právy subjektu údajů a 
to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů. 

 Souhlas 

V případě, že společnost zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod 
účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se 
zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí 
takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Neudělení souhlasu či zúžení 
jeho rozsahu nemá vliv na plnění závazku. Udělený souhlas lze kdykoliv jednoduše zčásti 
nebo celý odvolat. 

Jaké máte práva? 

 Subjekt údajů má právo na následující informace: 

 informace o účelech zpracování, 
 informace o kategoriích osobních údajů, 
 informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou osobních údaje 

předávány, informace o plánované době, po kterou jsou osobních údaje uloženy, 
 informace o zdroji, ze kterého osobních údaje pocházejí. 

 Dále má subjekt údajů právo: 

 požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů, 
 požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 
 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní 

údaje zpracovávané u společnosti jsou nepřesné), 
 požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
 vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
 požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste společnosti poskytl/a, 
 podat stížnost u dozorového orgánu. 



  

Jak nás můžete kontaktovat? 

Jsme povinni ověřovat totožnost osoby, která uplatňuje výše uvedená práva, abychom 
zabránili zneužití cizí osobou a tomu, že veškeré údaje o Vás předáme cizí osobě. Z toho 
důvodu bude při osobní žádosti uplatněné na adrese sídla naší společnosti ověřena totožnost 
žadatele předložením platného průkazu totožnosti, nebo jiného dokladu prokazující Vaši 
totožnost, při e-mailové žádosti zasláním žádosti z emailové adresy, kterou máme k žadateli 
evidovanou, popřípadě v případě telefonické žádosti zodpovězením kontrolních otázek 
sloužících k prokázání totožnosti tazatele. 
Pokud si nebudeme jisti, že údaje nepředáváme někomu jinému, nebude možné Vás 
bezpečně identifikovat, budeme nuceni požádat Vás zaslání písemné žádosti s úředně 
ověřeným podpisem nebo osobní předložení občanského průkazu. 
  
S Vašimi dotazy, žádostmi či námitkami se můžete na naši společnost obracet následujícími 

způsoby: 
Poštou: BIOPAS, spol. s r.o., Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž 
E-mailem: biopas@biopas.cz 
Telefonicky: +420 573 502 782 

  

 

 


