Příloha č. 6 zadávací dokumentace

SPECIFIKACE POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekty údajů
Poskytnuté a zpracovávané osobní údaje se týkají následujících kategorií subjektů údajů:
- Fyzické osoby, které budou provádět činnosti a práce při plnění předmětu veřejné zakázky;
- Osoby oprávněné jednat jménem či za účastníky zadávacího řízení.
Povaha zpracování
- Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány shromážděním, zaznamenáním,
uspořádáním, uložením, kontrolou, aktualizováním, vyhledáním, nahlédnutím, použitím,
uchováním, výměnou, výmazem nebo zničením.
- Zpracování bude prováděno manuálně, v listinné nebo elektronické podobě.
Účel zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno pro konkrétní účel:
- Povinnost zpracování dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Kategorie subjektů údajů a typ poskytnutých osobních údajů
Poskytnuté osobní údaje se týkají těchto kategorií subjektů údajů:
- Osoby oprávněné jednat jménem či za účastníky zadávacího řízení, pracovníci účastníků
zadávacího řízení a ostatní fyzické osoby spolupracující s účastníky zadávacího řízení při
plnění předmětu veřejné zakázky.
Typ poskytnutých osobních údajů
Poskytnutými osobními údaji jsou:
- Jméno, příjmení, datum narození, kontaktní e-mail a telefon (týká se pouze kontaktních
pracovníků), dosažené vzdělání a praxe, certifikace, trestní bezúhonnost (týká se pouze
osob oprávněných jednat jménem či za účastníky zadávacího řízení).
Příjemci poskytnutých osobních údajů
S poskytnutými osobními údaji mohou být seznámeni pouze tito příjemci nebo kategorie
příjemců:
Pracovníci zadavatele, kteří se podílejí na administraci a průběhu zadávacího řízení.
Citlivé údaje (zvláštní kategorie osobních údajů)
Nejsou předmětem poskytnutí a zpracování.
Doba trvání zpracování a další relevantní informace
Doba trvání zpracování poskytnutých osobních údajů je vymezena dobou archivace spisu
veřejné zakázky, a to po dobu 10 let.
Kontaktní místo pro dotazy ohledně ochrany poskytnutých osobních údajů
Objednatel: Oddělení informačních služeb ČSÚ, e-mail: gdpr@czso.cz
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Příloha č. 6.1 zadávací dokumentace
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením 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)
Účastník zadávacího řízení/dodavatel: ……………...
sídlem: …………………………………… IČO: ……………………
podávající nabídku pro veřejnou zakázku nadlimitní zadávanou v otevřeném zadávacím řízení
s názvem:
Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
čestně prohlašuje, že:




bere na vědomí, že
o

ČSÚ je správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) získaných od subjektu
osobních údajů v souvislosti s podáním nabídky pro veřejnou zakázku „Zajištění
komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb“ a uzavřením smlouvy;

o

pověřencem ČSÚ pro ochranu osobních údajů je: Mgr. Jaroslav Hora, e-mail:
jaroslav.hora@czso.cz;

o

dotčené osobní údaje ČSÚ zpracovává na základě požadavku zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také
jen „GDPR“) výhradně za výše uvedeným účelem;

o

příjemcem dotčených osobních údajů je výlučně ČSÚ a ČSÚ nezamýšlí předat dotčené
osobní údaje třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci;

o

dotčené osobní údaje ČSÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro realizaci uvedeného
účelu zpracování;

o

mám právo požadovat od ČSÚ přístup k dotčeným osobním údajům a jejich opravu,
jakož i uplatňovat právo na přenositelnost údajů, a to v mezích stanovených GDPR;

o

zároveň mám právo ohledně zpracování svých osobních údajů podat stížnost u
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

o

v případě dotazů souvisejících se zpracováním dotčených osobních údajů je možnost
se obrátit na pověřence ČSÚ pro ochranu osobních údajů, kontaktní e-mail:
jaroslav.hora@czso.cz, gdpr@czso.cz;

předal všechny výše uvedené informace všem subjektům, jejichž osobní údaje jsou
uvedeny v nabídce.

V ……………. dne…………………………
Podpis: ……………………………………………………………………………………
(osoba/osoby oprávněná/oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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