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Informace  
o zpracování osobních údajů 

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(GDPR) je cílem společnosti OHL ŽS, a. s. zajistit co nejvyšší ochranu osobních údajů všech svých 

obchodních partnerů a dát jim možnost kdykoli získat informace o zpracování jejich osobních údajů, 

jakož i zabránit jejich nesprávnému zpracování nebo zneužití. 

1. Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Správcem Vašich údajů je společnost OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, sídlem Burešova 17, 

Veveří, Brno, PSČ 602 00 (dále jen „Společnost“), kterou je možno kontaktovat na:  

- adrese sídla společnosti: Burešova 17, Veveří, 602 00 Brno  
- tel: 541 571 111 
- e-mail: ohlzs@ohlzs.cz 
 

2. Kategorie zpracovávaných údajů 

Společnost zpracovává takové osobní údaje subjektů, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 

její podnikatelské činnosti, jíž je stavební výroba a poskytování služeb, a to včetně uzavírání a 

plnění smluv, tedy informace běžně sdílené v rámci obchodního styku. Jedná se především o 

osobní údaje či o údaje kontaktních osob smluvních partnerů, které tyto osoby Společnosti 

samy poskytnou při uzavírání smluvního vztahu nebo při realizaci stavební zakázky, případně 

při komunikaci se Společností prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím jejích webových 

stránek www.ohlzs.cz.  

Společnost dále zpracovává informace z jiných zdrojů, k nimž patří veřejně dostupné zdroje, a 

to včetně veřejných rejstříků a webových stránek, případně údaje získané od třetích osob, jako 

jsou například obchodní partneři subjektů, pokud Společnost takové údaje nezbytně potřebuje 

pro realizaci smluvního vztahu či plnění právních povinností. Společnost může kombinovat 

informace shromážděné z uvedených zdrojů s dalšími informacemi, které získává svou vlastní 

činností.  

Mezi zpracovávané údaje patří zejména:  

- obchodní firma smluvního partnera, případně pak jeho jméno a příjmení, IČO, sídlo, 

- údaje o osobách zastupujících smluvního partnera či osobách jím k zastupování 

pověřených, o jeho kontaktních osobách (především jméno, příjmení, případně titul, 

zastávaná pracovní funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa),  

- pokud je to nezbytné pro realizaci smluvního vztahu, jsou zpracovávány také údaje o 

názvu bankovního ústavu a číslo účtu, 

- fotografie, zvukový nebo audiovizuální záznam obsahuje-li osobní údaj konkrétní osoby. 
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3. Účel, využití a právní titul zpracování osobních údajů  

Společnost využívá shromážděné osobní údaje k těmto účelům: 

a) Realizace staveb – získané osobní údaje využívá Společnost pro přímou realizaci 

stavebních akcí, evidenci zakázek, pro komunikaci s obchodními partnery, odběrateli a 

dodavateli stavebních prací či materiálů, jakož i plnění veškerých souvisejících 

smluvních a právních povinností. 

b) Obchodní spolupráce - kontaktní údaje osob může Společnost využít pro poptávky 

služeb a produktů od svých dodavatelů, a to včetně potenciálních, přičemž jedná v 

oboustranném oprávněném zájmu směřujícím k obchodní spolupráci. V případě, že 

subjekt, o němž jsou údaje zpracovány, nemá zájem být Společností nadále obchodně 

kontaktován, může se obrátit na kterýkoliv z kontaktních údajů Společnosti a tuto 

skutečnost jí sdělit. 

c) Vedení účetnictví – získané údaje využívá Společnost k vystavování účetních dokladů a 

vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou. 

d) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana práv Společnosti a třetích osob. 

Společnost má oprávněný zájem na ochraně života, zdraví osob a majetku, dále všech 

svých práv a stejně tak i na ochraně majetku a práv třetích osob. Za tímto účelem může 

být staveniště, kancelářské budovy a jiné prostory Společnosti, jakož i prostory třetích 

osob, jež jsou v užívání Společnosti, zabezpečeny kamerovým systémem a systémem 

evidujícím návštěvy. V takovém případě využívá Společnost osobní údaje výhradně za 

shora uvedeným účelem. 

e) Marketing Společnosti - osobní údaje získané od svých obchodních partnerů může 

Společnost využít pro účely podávání nabídek do výběrových řízení a veřejných 

zakázek, kterých se účastní. Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány z důvodu 

oboustranného oprávněného zájmu na plnění podnikatelských záměrů a uzavření 

příslušných smluv, případně na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních 

údajů v interním informačním systému. 

f) Korporátní komunikace a reklama - osobní údaje subjektů údajů může Společnost dále 

užívat k účelu: 

- jejich zveřejnění v materiálech Společnosti sloužících k propagačním a 

marketingovým účelům nebo na svých webových stránkách, včetně svého 

profilu na sociálních sítích, a to na základě uděleného souhlasu; 

- jestliže Společnost pořádá propagační, vzdělávací či jinou společenskou akci, a  

pořizuje z ní  fotografický nebo audiovizuální záznam považuje za toto jednání 

za zpracování osobních údajů za předpokladu, že tyto informace obsahují 

osobní údaje subjektů údajů (např. podobiznu). Tento záznam za účelem 

informování o akci a jejím průběhu zveřejňuje Společnost na svých webových 

stránkách, sociálních sítích nebo v materiálech sloužících k marketingovým 

účelům pouze se souhlasem jednotlivých fyzických osob. Naopak pořizování 

fotografií, které zachycují pouze průběh akce, ale nikoli podobizny jednotlivých 
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fyzických osob, které nebudou ani jiným způsobem ztotožněny (např. uvedením 

jména), se za zpracování osobních údajů nepovažuje. 

g) Zaměstnávání nových pracovníků – v případě, že Společnost získává osobní údaje pro 

účely náboru zaměstnanců, využívá je pouze pro obsazení volné pracovní pozice. 

Osobní údaje pro tento účel Společnost zpracovává po celou dobu výběrového řízení, 

ledaže subjekt údajů udělí souhlas, aby si Společnost jeho osobní údaje uložila na delší 

dobu a použila je v budoucnu pro případ volné pracovní pozice.  

Osobní údaje studentů středních a vysokých škol může Společnost zpracovávat za 

účelem podpory ve vzdělání a profesního rozvoje, podpory a uplatnění ve Společnosti, 

pokud tak vyplývá z uzavřené smlouvy mezi Společností a studentem, pokud k tomu 

student udělil souhlas, nebo pokud je dán oboustranný oprávněný zájem na realizaci 

odborné praxe ve Společnosti či na budoucí spolupráci.  

h) Soudní řízení a obrana právních nároků – zpracovávané osobní údaje může Společnost 

využívat k vymáhání svých nároků, k řešení sporů nebo k ochraně svých práv a 

oprávněných zájmů dle platných právních předpisů. 

4. Sdílení a předávání údajů 

Společnost může shromážděné osobní údaje sdílet: 

a) v rámci skupiny OHL a poskytovat informace či umožnit přístup k nim právnickým 

osobám, které tvoří skupinu OHL. Všechny společnosti skupiny OHL jsou vázány 

mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

b) s obchodními partnery, tj. poskytovat informace či umožnit přístup k nim svým 

spolupracovníkům, objednatelům či investorům, dodavatelům, konzultantům, 

poskytovatelům software, pojišťovnám, auditorským společnostem a dalším 

poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům, pokud pro Společnost zajišťují 

služby, které zahrnují zpracování osobních údajů. Společnost v žádném případě osobní 

údaje neposkytuje (a to ani úplatně ani bezúplatně) třetím osobám bez zákonného 

důvodu. Všichni smluvní partneři Společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují platné 

právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

c) v případě řešení sporů nebo jiných právních důvodů. Společnost může osobní údaje 

sdílet, pokud je to vyžadováno právními předpisy, a to: 

- se soudy, státními zastupitelstvími, Policií České republiky, úřady státní správy 

či samosprávy nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k plnění právních 

povinností Společnosti, nebo pro vymáhání jejích právních nároků, nebo k 

ochraně práv nebo majetku Společnosti nebo třetích osob; 

- s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem 

majetku, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem 

Společnosti nebo její části do vlastnictví jiného subjektu; 

d) i jinými způsoby a s dalšími subjekty, pokud s tím daný subjekt údajů výslovně souhlasí. 
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Osobní údaje může Společnost v nezbytných případech předávat mimo země EU, zejména 

v případě, kdy vyvíjí podnikatelskou činnost v zahraničí. V takovém případě Společnost vždy 

dodržuje platné právní předpisy týkající se předávání osobních údajů do zahraničí. 

5. Doba uchování osobních údajů  

Osobní údaje jsou uchovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu a standardně ještě 

dalších deset let po jeho skončení, ledaže jsou stanoveny jiné zákonné archivační doby. 

Společnost získané údaje smaže nebo anonymizuje hned poté, co je o to ze strany subjektu 

údajů požádána. Pokud to umožňuje zákon, může si Společnost některé údaje uchovat i po 

uplynutí doby uchování, a to v následujících případech:  

- řeší-li Společnost záležitost jako je například neuzavřený spor nebo právní nárok, 

- vyžaduje-li to zákon, případně jsou-li tyto údaje uchovávány v agregované nebo 

anonymní podobě, 

- jsou-li takové údaje ze strany Společnosti potřebné k legitimním obchodním účelům.  

6. Práva subjektů osobních údajů 

V případě zpracování osobních údajů mají všechny dotčené subjekty rozsáhlá práva. Pro vaši 

informaci se jedná především o následující:   

1) Právo na přístup k údajům - každá dotčená osoba má právo kdykoli požadovat po 

správci údajů informace o osobních údajích zpracovávaných k jeho osobě a obdržet 

kopii těchto údajů; 

2) Právo na opravu - každá dotčená osoba má právo požadovat opravu nebo doplnění 

nepřesných, nesprávných či nekompletních osobních údajů, které se jí týkají; 

3) Právo na výmaz - každá dotčená osoba má právo požadovat, aby byly osobní údaje o 

ní zpracovávané vymazány, pokud: 

- osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 

jinak zpracovány a zpracování není založeno na poskytnutí souhlasu;  

- odvolala svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a 

neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;  

- byly osobní údaje zpracovány protiprávně;  

- musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo 

členského státu, které se na naši společnost jakožto správce vztahuje. 

4) Právo na omezení zpracování - každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů o 

ní má právo požadovat omezení zpracování, pokud již pominuly účely zpracování nebo 

už neexistuje právní základ zpracování (zejm. ukončení smluvního vztahu, odvolání 

souhlasu), popř. tato osoba podala proti zpracování námitku. 

5) Právo na přenositelnost údajů - každá dotčená osoba má právo obdržet osobní údaje, 

které poskytla, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, 

resp. je bez omezení je předat jinému správci údajů, resp. má právo na to, aby správce 
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předal osobní údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné a pokud jejich 

zpracování probíhá na základě souhlasu nebo smlouvy a elektronicky. 

6) Právo na námitku - každá dotčená osoba má právo vznést u Společnosti námitku proti 

zpracování osobních údajů, které se dané osoby týkají, a to na základě oprávněného 

zájmu. Společnost již poté nebude osobní údaje zpracovávat, ledaže bude moci 

prokázat naléhavé legitimní důvody pro takové zpracování, které převažují nad zájmy, 

právy a svobodami dotčené osoby, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo 

obhajobě jejích právních nároků. 

7) Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování v konkrétních případech, včetně 

profilování - jakožto společensky odpovědný subjekt neprovádí Společnost žádné 

automatické rozhodování ani profilování. 

8)  Právo na odvolání souhlasu - každá dotčená osoba má právo kdykoli odvolat svůj 

souhlas se zpracováním osobních údajů. 

9) Právo podat stížnost v případě, kdy má dotčená osoba za to, že Společnost nakládá 

s osobními údaji v rozporu se zákonem. S námitkou je možné obrátit se na dozorový 

orgán, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů - www.uoou.cz. 

http://www.uoou.cz/

