
Informace o zpracování osobních údajů pro kontaktní osoby dodavatelů 

 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) předkládá 

Ministerstvo financí, jako správce osobních údajů, informaci o tom, jakým způsobem 

zpracovává osobní údaje při uveřejňování osobních údajů kontaktních osob dodavatelů na 

svých internetových stránkách (především v návaznosti na uzavřené rámcové dohody).  

Správce má povinnost zpracovávat osobní údaje vždy na základě alespoň jednoho právního 

titulu, který je uveden v čl. 6 odst. 1 GDPR a na základě předem stanoveného účelu zpracování. 

V případě tohoto zpracování osobních údajů byl jako právní titul určen čl. 6 odst. 1 písm. f) 

GDPR, tj. zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu správce. 

Oprávněný zájem správce spočívá ve sjednocené a zjednodušené komunikaci mezi 

dodavatelem a odběrateli.  

 

1) Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem osobních údajů je Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, 

IČO: 00006947. Správce můžete kontaktovat pomocí elektronické pošty na 

podatelna@mfcr.cz, datovou zprávou ID DS: xzeaauv, či prostřednictvím poštovních služeb na 

výše uvedené adrese sídla.  

 

2) Má správce pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Jako orgán veřejné moci má správce povinnost podle čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR jmenovat 

pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“), jehož úkolem je v součinnosti 

se správcem zajišťovat ochranu Vašich osobních údajů. Na pověřence se můžete obrátit 

v případě, že máte za to, že správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s GDPR a rovněž 

u něj můžete uplatnit svá práva podle bodu 8 této informace. Pověřencem je zaměstnanec 

správce, kterého můžete kontaktovat výše uvedeným způsobem. 

 

3) Proč správce zpracovává Vaše osobní údaje? 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu 

oprávněného zájmu správce. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je uveřejnit na 

internetových stránkách správce osobní údaje kontaktních osob dodavatelů, a to v návaznosti 

na každou jednotlivě uzavřenou rámcovou nebo jinou dohodu či smlouvu, kdy je takové 

zveřejnění vhodné za účelem sjednocení a zjednodušení komunikace mezi dodavatelem a 

odběrateli a za účelem snížení administrativní zátěže, kterou by jinak správce musely vynaložit. 

Zájem na zveřejnění kontaktních údajů však má i dodavatel (a jeho odpovědný pracovník, 

kterým je kontaktní osoba), neboť může rychleji a pružněji reagovat na objednávky vycházející 
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z rámcových nebo jiných dohod či smluv včetně řešení praktických problémů a dotazů. 

Možnost efektivnější komunikace je rovněž v zájmu třetích stran, což jsou subjekty, které se 

podílejí na jednotlivých centrálních nákupech.  

 

4) V jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu údajů identifikačních (jméno, příjmení, popř. 

akademický titul), kontaktních (telefonní a e-mailové spojení) a popisných (název a sídlo 

zaměstnavatele a případně pracovní pozice). Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází 

k automatizovanému rozhodování včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

 

5) Předává správce Vaše osobní údaje někomu jinému? 

Osobní údaje budou uvedené v Příručce pro odběratele, která bude zaslána každému 

subjektu, který se na každém jednotlivém centrálním nákupu podílí včetně toho, že těmto 

subjektům bude sdělen odkaz na internetové stránky správce, ze kterého bude každému 

umožněno si Příručku pro odběratele stáhnout.  

 

6) Předávají se Vaše osobní údaje i do třetích zemí1? 

Správce Vaše osobní údaje nepředává do třetích zemí. 

 

7) Jak dlouho bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Osobní údaje kontaktních osob dodavatelů budou na internetových stránkách uveřejněny 

pouze po dobu platnosti smlouvy/dohody, ve které je kontaktní osoba uvedena. Po uplynutí 

této doby budou osobní údaje kontaktní osoby dodavatele z internetových stránek správce 

odstraněny.  

 

8) Mám nějaká práva vyplývající z mého postavení jako subjektu údajů? 

Jako subjekt údajů máte tato práva: 

a) právo požadovat přístup k osobním údajům – každý subjekt údajů může u správce 
žádat přístup ke svým osobním údajům, a to v rozsahu a za podmínek stanovených 
čl. 15 GDPR, 

b) právo na opravu – každý subjekt údajů má právo žádat u správce opravu svých 
osobních údajů, a to na základě čl. 16 GDPR, 

c) právo na výmaz – subjekt údajů má právo žádat správce o výmaz svých osobních údajů, 
a to za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR, 

                                                           
1 Třetí zemí se rozumí země mimo Evropskou unii resp. Evropský hospodářský prostor. 



d) právo na omezení zpracování – každý subjekt údajů má právo obrátit se na správce a 
za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR žádat o omezení zpracování svých osobních 
údajů, 

e) právo vznést námitku proti zpracování – protože jsou osobní údaje zpracovány pro účel 
oprávněného zájmu správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR], má subjekt údajů právo vznést 
proti takovému zpracování v souladu s čl. 21 GDPR námitku; na tuto námitku rovněž 
navazuje právo na výmaz [čl. 17 odst. 1 písm. c) GDPR] a omezení zpracování [čl. 18 
odst. 1 písm. d) GDPR], 

f) právo podat stížnost – každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému 
orgánu; v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, 
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, DS: qkbaa2n; dozorový 
orgán má povinnost informovat stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho 
výsledku (čl. 77 GDPR), a to každé tři měsíce (čl. 78 odst. 2 GDPR), v opačném případě 
má subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu. 

 
 

Vypracováno dne 3. září 2021 
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