
INFORMAČNÍ MEMORANDUM  
v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů  

1. Společnost MINOREC k. s., IČO: 62242032, se sídlem U Tonasa 172/2, 403 31 Ústí nad Labem (dále jen 

"společnost") provádí zpracování osobních údajů fyzických osob při výkonu své činnosti a při poskytování a 

nabízení služeb fyzickým osobám.  

2. Společnost v této souvislosti zpracovává osobní údaje  

a) Svých klientů (tedy osob, s nimiž došlo k uzavření smlouvy na některou z činností, kterou společnost pro své 

smluvní partnery zajišťuje – odstranění odpadů, vedení evidence).  

b) Svých potencionálních klientů (osob, u nichž proběhlo jednání o uzavření smlouvy na některou z činností, 

které společnost nabízí). 

c) Svých zaměstnanců (tedy osob, s nimiž společnost uzavřela pracovní poměr, dohodu o provedení práce, 

dohodu o pracovní činnosti). Tyto údaje bude společnost zpracovávat pro účely plnění povinností 

vyplývajících z právních předpisů (účetních, daňových apod.), plnění závazků vyplývajících z uzavřeného 

pracovněprávního vztahu a ochrany základních zájmů zaměstnance nebo práv a oprávněných zájmů 

zaměstnavatele. 

3. V souvislosti s výkonem činnosti společnosti může dojít ke zpracování těchto kategorií osobních údajů:  

a) Identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména 

jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, podpis, v případě podnikatelů také IČO a DIČ).  

b) Kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, 

telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení).  

c) Osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní 

rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík atd.). 

d) Osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv či pro přípravu návrhů smluv (v rozsahu vyžadovaném 

pro plnění smluvních závazků a pro potřeby plnění zákonných ohlašovacích povinností). 

4. Zpracování shora uvedených osobních údajů klienta je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť 

jeho právním důvodem je zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, 

dále pro přípravu podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy. 

 

5. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. budou předávány:  

a) Orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, 

soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.). 

b) Smluvním partnerům společnosti, jimiž jsou subjekty, které společnosti poskytují účetní, daňové, a právní 

služby a IT služby (softwarové aplikace, webhosting, datová úložiště) a jež splňují standardy ochrany 

osobních údajů.  

6. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. budou společností zpracovávány po dobu 10 let. 

7. Právo společnosti na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá ze zákonné úpravy (z. č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). Zpracovávané osobní údaje je nezbytné uvádět do smluv, návrhů smluv a další dokumentace 

nezbytné pro plnění služeb, které společnost nabízí, a to dle požadavků zákonů vztahujících se k podnikatelské 

činnosti společnosti. 

8. Fyzické osoby uvedené v odst. 2 mají právo:  

a) Na přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které společnost o fyzické 

osobě zpracovává. 

b) Na opravu svých osobních údajů zpracovávaných společností.  

c) Na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech.  

d) Na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut). 

e) Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem 

společnosti. V tomto případě je společnost povinna ukončit zpracování tehdy, pokud závažné oprávněné 

důvody pro zpracování na straně společnosti, nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta. 

Společnost klienta informuje písemně o tom, jakým způsobem rozhodla o námitce vznesené klientem.  

f) Podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, pplk. Sochora 

27,17000 Praha 7 https://www.uoou.cz. 

 

V Ústí nad Labem 21. 5. 2018 

http://https/www.uoou.cz.

