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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

získaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 

 

dle čl. 13 a 14 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 „GDPR” 

Město Kuřim poskytuje subjektu údajů následující informace o zpracování osobních údajů, bez ohledu na to, zdali 

osobní údaje jsou získány od subjektu údajů (čl. 13 odst. 1 GDPR) nebo osobní údaje nebyly získány od subjektu 

údajů (čl. 14 odst. 3 GDPR). 

Město Kuřim je zadavatelem veřejné zakázky a zároveň správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

1. Kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů 

Město Kuřim, IČO 00281964, se sdílem Jungmannova 968/75, Kuřim, ID datové schránky: 5dhbqi2, telefon: 

+420 541 422 311, e-mail (podatelna): epodatelna@kurim.cz 

Ing. Silvie Ondrášková, tel. č. +420 541 422 347, mobil: +420 607 037 298, e-mail: poverenec@kurim.cz 

2. Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje mohou být v souvislosti se zadávacím řízením 

zpracovávány, včetně vymezení kategorií možných dotčených osobních údajů 

Dodavatel (v případě, je-li fyzickou osobou) 

 identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa 

 popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje 

uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci 

Zaměstnanci a členové orgánů dodavatele 

 identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa, případně 

podpis, pokud jsou členy nebo náhradníky členů komise 

 popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje 

uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci 

Členové nebo náhradníci členů komise, nebo přizvaní odborníci 

 identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa a podpis 

Členové realizačního týmu 

 identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa 

 popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje 

uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci 

Poddodavatelé a jiné osoby, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci 

 identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa 

 popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje 

uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci 

Osoba, která za objednatele potvrzuje poskytnutí významných stavebních prací uvedených v nabídce 

dodavatele 

 identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa 

 popisné údaje, vážící se k oprávnění potvrdit referenci, zejména údaje o vztahu osoby k objednateli (např., že 

v době potvrzení reference byla statutárním orgánem objednatele) 

Zaměstnanci a členové orgánů dodavatele, technický dozor, projektant 

 identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, které jsou uvedeny na informačním 

banneru k veřejné zakázce umístěné v místě veřejné zakázky 
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3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování  

 

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění řádného průběhu zadávacího řízení a archivace dokumentace o 

zadávacím řízení. 

Správce zpracovává osobní údaje k dosažení výše uvedeného účelu na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle 

kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 

V případě, že zpracování osobních údajů nevyplývá ze zákonné povinnosti zadavatele, jsou osobní údaje 

zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných 

zájmů správce, spočívajících zejména: 

 v komunikaci se subjektem údajů v případě identifikačních a kontaktních osobních údajů, nebo 

 pro účely posouzení kvalifikace a provedení hodnocení v případě popisných osobních údajů (např. údaje 

z profesních životopisů, doklady o vzdělání, atd.). 

V případě zveřejnění osobních údajů osob na informačním banneru k veřejné zakázce je toto zveřejnění uskutečněno 

na základě získaného souhlasu. 

 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů  

 Je-li zadavatel v zadávacím řízení zastoupen, poskytuje osobní údaje získané v nabídkách zástupci zadavatele. 

 Je-li veřejné zakázka financována z dotace, poskytuje zadavatel osobní údaje získané v nabídkách poskytovateli 

dotace.  

 Odborné osoby odlišné od zadavatele a podílející se na posouzení splnění podmínek účasti. 

5. Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje budou uloženy u zadavatele po nezbytnou dobu archivace dokumentace zadávacího řízení stanovenou 

zákonem, tj. po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší. 

6. Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů má dle čl. 15 až 22 GDPR právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 

nebo výmaz, popř. omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jakož i právo na 

přenositelnost údajů. Požadavky budou řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR 

a  souvisejícími právními předpisy. 

Svá práva může subjekt údajů uplatňovat následujícími způsoby: 

 osobně u správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu údajů, 

 písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu údajů musí být úředně 

ověřen, 

 elektronicky na elektronickou adresu podatelny (epodatelna@kurim.cz), žádost musí být podepsána 

uznávaným elektronickým podpisem, kterým se rozumí zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním 

jeho osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení GDPR.  

7. Další informace 

 Zdrojem osobních údajů je nabídka dodavatele. 

 Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu 
k osobním údajům.  

 Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

 


