
 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů 

 (dále jen „informace“)  

 

Naše společnost VIA SALIS, s.r.o., se sídlem Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO 098 69 905 (dále jen 

„Společnost“ nebo „my“), 

jako správce osobních údajů, 

Vás v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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 jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) tímto informuje o 
zpracování osobních údajů. 

Tato informace se nevztahuje na zaměstnance Společnosti nebo osoby v obdobném poměru ke Společnosti. Tato 
informace se rovněž neuplatní v případě, že jste od nás obdrželi jinou informaci vztahující se k jinému specifickému 
účelu zpracování osobních údajů. 

1. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Společnost tak, jak je definována výše. 

Můžete nás kontaktovat písemně na adresu sídla nebo prostřednictvím e-mailu office@viasalis.cz. 

2. Účel zpracování, právní základ a uchovávání osobních údajů 

Informace o účelu zpracování, jeho právním základě a uchovávání osobních údajů naleznete přehledně v tabulce 
níže: 

 Účel zpracování Právní základ zpracování Doba uchovávání osobních údajů 

1 Plnění smluv Plnění příslušné smlouvy 

Osobní údaje budou uchovávány po 
dobu nutnou k plnění smluvních 
povinností či jiných souvisejících 
povinností stanovených zákonem (např. 
daňových) a dále po dobu trvání nároků 
z příslušné smlouvy. 

2 
Provádění opatření přijatých 
před uzavřením smlouvy na 
Vaši žádost 

Provedení příslušných 
opatření přijatých před 
uzavřením smlouvy na Vaši 
žádost 

Osobní údaje budou uchovávány do 
doby uzavření smlouvy nebo do doby 
skončení jednání o uzavření smlouvy. 

3 

Splnění našich právních 
povinností (vedení 
účetnictví, plnění daňových 
povinností atd.)  

Příslušný zákon, který nám 
ukládá povinnost 

Osobní údaje budou uchovávány po 
dobu, po kterou bude trvat právní 
povinnost. 

4 
Vyřizování žádostí o 
informace a realizace práv 
subjektů údajů 

Právní předpisy na ochranu 
osobních údajů 

Osobní údaje budou uchovávány po 
dobu vyřizování příslušné žádosti. 
Záznamy o vyřízení žádostí pak budou 
uchovávány po dobu uplatnitelnosti 
souvisejících práv subjektů údajů. 



 

5 
Uplatňování nároků u soudů 
nebo jiných orgánů 

Ochrana oprávněných zájmů 
správce nebo třetí osoby 

Osobní údaje budou uchovávány po 
dobu, po kterou bude trvat náš právní 
zájem anebo po dobu, po kterou bude 
tento nárok vymahatelný u soudu nebo 
jiného orgánu, podle toho, která 
z těchto dob bude kratší. 

6 
Vyřizování žádostí, stížností 
a podnětů 

Ochrana oprávněných zájmů 
správce nebo třetí osoby 

Osobní údaje budou uchovávány po 
dobu vyřizování žádostí, stížností či 
podnětů nebo v případě potřeby i po 
dobu, po kterou budou vymahatelné 
související nároky. 

7 
Vedení databáze public 
relations a public affairs 

Ochrana oprávněných zájmů 
správce nebo třetí osoby 

Osobní údaje budou uchovávány po 
dobu realizace projektu, kterým je 
výstavba a provoz úseku dálnice D4 

(dále jen „projekt“) nebo, pokud se 
výstup vztahuje k určité části projektu, 
pak po dobu realizace příslušné části. 

8 
Zajištění provozu 
Společnosti  

Ochrana oprávněných zájmů 
správce, plnění smlouvy, 
plnění právních povinností 

Osobní údaje budou uchovávány po 
dobu trvání oprávněného zájmu nebo 
po dobu trvání nároků z příslušné 
smlouvy nebo po dobu po kterou tak 
ukládá právní předpis. 

 

3. Oprávněný zájem 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, 
spočívá tento zájem v: 

a) Našem zájmu na tom, aby smlouvy a závazky byly plněny a Společnost se tak prostřednictvím příslušných 
orgánů domohla svých oprávněných nároků, 

b) Našem zájmu a/nebo zájmu třetích osob na tom, aby veškeré žádosti, stížnosti či podněty související 
s projektem, který je ve veřejném zájmu, byly řádně vypořádány, 

c) Našem zájmu na dokončení projektu, jeho a naší dobré pověsti a trvajícím pozitivním vnímání ze strany 
veřejnosti, 

d) Zajištění provozu Společnosti. 

4. Kategorie dotčených osobních údajů a jejich zdroje 

K naplnění účelů zpracování zpracováváme údaje, které nám sdělíte. V některých případech pak zpracováváme 
údaje, které jsou veřejně dostupné ve veřejných rejstřících (např. pro účely fakturace), nebo údaje, které jsou veřejně 
přístupné na internetu nebo v médiích. 

Zpracovávanými osobními údaji jsou zpravidla údaje kontaktní, fakturační, údaje z komunikace včetně komunikace 
elektronické, údaje související s poskytováním plnění smluv a dále případné publikované informace o názorech a 
postojích. 

5. Kategorie příjemců osobních údajů 



 

Vaše osobní údaje mohou být na základě příslušných smluv v některých případech zpřístupněny důvěryhodným 
zpracovatelům, kterými jsou například obvyklí dodavatelé, zejména dodavatelé počítačových systémů a aplikací 
nebo společnosti zajišťující vedení účetnictví. 

6. Povinnost poskytnout osobní údaje 

Povinnost poskytnout osobní údaje je zpravidla smluvním, ale v některých případech i zákonným požadavkem, a to 
zejména s ohledem na účetní a daňové předpisy. Neposkytnutí potřebných osobních údajů zpravidla zapříčiní 
nemožnost uzavřít a plnit příslušnou smlouvu. 

7. Technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů 

Provádíme taková technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení osobních 
údajů.  Přijali jsme taková opatření, abychom minimalizovali rizika náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, 
změny nebo neoprávněného poskytnutí nebo zpřístupnění či jiného zneužití těchto údajů. 

Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, vyjma osob, kterým 
bychom byli dle platných právních předpisů tyto údaje povinni poskytnout a vyjma pečlivě vybraných zpracovatelů, 
kteří poskytnou odpovídající a vždy dostatečnou úroveň ochrany a zabezpečení. Vedle těchto osob a našich 
spolupracovníků nebudou osobní údaje zpřístupněny žádným třetím osobám. 

8. Poskytnutí osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci a další 

Osobní údaje nebudou poskytnuty do třetích zemí, tj. do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, nebo jakékoliv 
mezinárodní organizaci. 

Vaše osobní údaje, ani Vy osobně, nejste předmětem automatizovaného rozhodování, ani profilování. 

9. Práva subjektu osobních údajů 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete písemně obrátit na adresy uvedené výše. 
Pomocí těchto komunikačních kanálů můžete požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a 
případně uplatnit některé ze svých práv. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva: 

a) Požadovat po nás informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme; 

b) Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů; 

c) Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; 

d) Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, pokud ovšem jiný právní 
předpis nevyžaduje zpracování těchto údajů; 

e) V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti, máte právo vznést 
námitku proti takovému zpracovávání; 

f) Právo na přenos údajů k jinému správci. 

 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo 

obrátit se na nás nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se 

sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.  

 


