
 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků SKC                                                         

při provozu masérských služeb od 17.5. 2021 

Společnost Městské služby Písek s.r.o. (dále jen jako „Správce“) je povinen v souladu se 
zásadou transparentnosti informovat své zákazníky o zpracování osobních údajů, které se 
jich týkají. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento 
dokument slouží k řádnému informování zákazníků o rozsahu, účelu, době zpracování 
osobních údajů v souvislosti s nařízením povinné evidence zákazníků při provozu masérských 
služeb. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě 
vlastními zaměstnanci společnosti Městské služby Písek s.r.o. 

Správcem vašich osobních údajů je Společnost Městské služby Písek s.r.o., IČO: 26016541 se sídlem 
Pražská 372, Písek 

Kontaktními údaji správce jsou: 

Telefon, e-mail: 382 201 511, info@ms-pisek.cz 

Korespondenční adresa: Pražská 372, Písek 397 01 

www www.ms-pisek.cz 

Asistent ekonomického odd. Petra Doubková 

Telefon, e-mail 382 201 524, doubkovapetra@ms-pisek.cz 

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte 
prosím výše uvedené kontaktní údaje. 

V souvislosti s povinnou evidencí zákazníků pro případné epidemiologické šetření orgánem 
ochrany veřejného zdraví při provozu masérských služeb dochází ke zpracování následujících 
osobních údajů: 

• jméno a příjmení;  

• kontaktní údaje (telefonní číslo); 

• informace o čase poskytnutí služby; 

• informace, který zaměstnanec SKC poskytoval služby danému zákazníkovi. 
 

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účely: 

• prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy; 

• předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19; 

• zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí 
 
 

Zpracování osobních údajů vedených v evidenci zákazníků pro případné epidemiologické 
šetření orgánem ochrany veřejného zdraví je plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) 



GDPR) na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 5. 2021, č. j.: MZDR 
14601/2021-12/MIN/KAN. 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při 
epidemii onemocnění COVID-19. 

 
 
Každý zákazník má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat: 
 

• přístup k osobním údajům             (čl. 15 GDPR)  
Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných. 

• opravu/aktualizaci údajů                (čl. 16 GDPR) 
Zákazník má právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci 
uvedeny nepřesné osobní údaje. 

• výmaz údajů                                      (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR) 
Právo na výmaz může zákazník uplatnit pouze, pokud ze strany správce docházelo ke 
zpracování osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování. 

• omezení zpracování údajů              (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR) 
Nelze uplatnit s výjimkou, pokud zákazník osobní údaje potřebuje pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků. 

• přenositelnost údajů                        (jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR) 

• námitku proti zpracování                (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR) 
 

Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111) se 
svou stížností, pokud se domníváte, že došlo k porušení GDPR. 

Osobní údaje vztahující se k evidenci zákazníků pro případné epidemiologické šetření 
orgánem ochrany veřejného zdraví jsou správcem uchovávány nejdéle po dobu 30 dnů po 
provedení služby.  

Příjemcem osobních údajů tedy mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za účelem 
případné kontroly plnění uloženého opatření. 

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je zákonným požadavkem dle mimořádného opatření 
ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 5. 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN. 

 

Aktualizováno:  2. června 2021 

 

 

 

 

Josef Hrádek – jednatel 

Městské služby Písek s.r.o. 

http://www.uoou.cz/

