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                     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Informace o zpracování osobních údajů – ÚTULEK PRO KOČKY 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Společnost Městské služby Písek s.r.o. jako provozovatel Útulku pro kočky (dále jen jako „Správce“ )  

je povinen v souladu se zásadou transparentnosti informovat subjekt údajů o zpracování osobních 

údajů, které se ho týkají. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, 

zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). 
 

Tento dokument slouží k řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů 
v souvislosti s provozováním Útulku pro kočky. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo 
manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci společnosti Městské služby Písek s.r.o.  
Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem 
zpracování. 

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. 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění níže uvedených 

účelů, zejména následující kategorie osobních údajů: 

a) Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození. 

b) Adresní a kontaktní údaje: adresa, telefon, email 

c) Jiné osobní údaje a informace, které Správci poskytnete nebo Správce získá v rámci 

příslušného právního vztahu (např. číslo účtu, informace získané v rámci kontroly péče o 

převzaté zvíře apod.) 
 

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě těchto právních titulů:  

 

a) Plnění smlouvy mezi Vámi a společností Městské služby Písek  

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností dle příslušné smlouvy 

(bez ohledu na to, je-li uzavřena ústně či písemně), bez jejich poskytnutí není možné smlouvu 

uzavřít a zahájit její plnění.  

b) Plnění zákonných povinností  
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Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v případech, kdy mu tak ukládá zákonná 

povinnost (vyplývající např. z daňových a účetních předpisů, z předpisů na úseku ochrany 

zvířat a veterinární správy). 

c) Zpracování na základě oprávněných zájmů Správce  

K takovému zpracování dochází v případech, kdy zájem Správce má přednost před zájmy 

nebo základními právy a svobodami subjektu údajů vyžadujících ochranu osobních údajů 

(např. při ochraně majetku správce, ochrany zvířat proti týrání, uplatňování práv Správce 

v soudních sporech apod.) 

d) Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů 

             Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány pro účely, které jsou v souhlasu definované.             

             Může jít např. o souhlas s uveřejněním Vašich fotografií či jiných audiovizuálních záznamů                          

              pořízených v souvislosti s převzetím zvířete. 

              Je Vaším rozhodnutím, zda souhlas udělíte či nikoliv. Svůj souhlas můžete samozřejmě                

              kdykoliv odvolat. 
 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. 

Jakékoliv zpracování osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které 

bylo prováděno nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (likvidaci). 
 

a) V případě, že Správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě uzavřeného smluvního 

vztahu, bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu plnění této smlouvy a dále 10 let poté 

co došlo k ukončení. 

b) V případě, že Správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě zákonných povinností, 

zpracovává je po dobu, po níž to zákon požaduje. V případě, že zákon vyžaduje archivaci 

některých údajů, jsou Vaše osobní údaje archivovány po dobu stanovenou v příslušném 

právním předpisu.  

c) V případě, že Správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, zpracovává 

je do doby, než tento souhlas odvoláte. 

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Příjemcem osobních údajů je zejména Správce. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci Správce,  

u kterých tato povinnost vyplývá z jejich pracovní náplně.  

 

Vaše osobní údaje Správce může předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné za účelem 

plnění právního vztahu s Vámi a nebo plnění právních povinností Správce. Správce může předávat 

Vaše osobní údaje následujícím příjemcům: 

- město Písek za účelem plnění zákonných povinností (evidence nových chovatelů zvířat, 

evidence sponzorských darů) 

- daňoví, právní a další profesionální poradci za účelem poskytnutí kvalifikovaného poradenství  

- poskytovatelé IT služeb za účelem zajištění správy a provozu IT systémů a příslušných 

aplikací. 
 

Příjemcem osobních údajů jsou dále orgány a instituce, kterým jsou údaje sdělovány v souvislosti       

s plněním právních povinností, případně s ohledem na oprávněný zájem správce: 

-  Úřad pro ochranu osobních údajů;  - soudy, státní zástupci, policejní orgány; 
 

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. 

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování 

dle čl. 22 nařízení GDPR. 
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 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo: 

 

● NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM dle čl. 15 nařízení GDPR (má právo získat od správce 

    potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a má mít přístup 

    k těmto informacím); 

● NA OPRAVU dle čl. 16 nařízení GDPR (má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu 

   opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných 

   osobních údajů); 

● NA VÝMAZ dle čl. 17 nařízení GDPR (má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu 

    vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly     

    shromažďovány nebo jinak zpracovány, (ii) byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod  

    pro zpracování (iii) byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné             

    důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost); 

● NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ dle čl. 18 nařízení GDPR (má právo na to, aby správce omezil 

   zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR ); což znamená, že dokud se nevyřeší           

   sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost 

   osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je požadováno jejich    

   zpracování pouze omezit, (iii) společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale jejich      

   subjekt ano (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování společnost může mít osobní     

   údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu údajů, případně tím, že                       

   tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. 

● NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ dle čl. 20 nařízení GDPR (má právo získat osobní údaje, které se ho 

    týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,  

    je-li to technicky proveditelné, právo, aby společnost tyto údaje předala jinému správci). 

● VZNÉST NÁMITKU dle čl. 21 nařízení GDPR (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho 

    konkrétní situace právo u společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování                    

    svých osobních údajů, čímž bude způsobeno, že společnost osobní údaje dále nezpracovává, pokud         

    neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů     

    nebo právy a svobodami. 

● ODVOLAT KDYKOLIV SVŮJ SOUHLAS se zpracováním osobních údajů udělený dle čl. 6 odst. 1 písm. a) 

a čl. 7   GDPR; 
 

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti MSP: 

• písemnou formou doporučeným dopisem lze poslat na adresu správce Městské služby Písek 

s.r.o., Pražská 372, 397 01 Písek 

• elektronické žádosti je možné poslat do emailové schránky podatelny: info@ms-pisek.cz 

• nebo prostřednictvím datové schránky: 7dwmctq 

Pro snadnější uplatnění práv subjektu údajů lze použít vzorové žádosti, které jsou k dispozici na 

webových stránkách www.ms-pisek.cz. 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností 

stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je 

Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. Více informací 

naleznete na www.uoou.cz. 

 

 

V Písku 6. 12. 2021 

Městské služby Písek s.r.o. 

mailto:info@ms-pisek.cz
http://www.ms-pisek.cz/
http://www.uoou.cz/

