
Informace o zpracování osobních údajů
dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále GDPR)

 
1. Kontaktní údaje:

Zpracovatel pověřený správcem, kterým je město Žďár nad Sázavou:
Ing. Ivan Augustin podnikající pod obchodním jménem Ing. Ivan Augustin - INVESTSERVIS
se sídlem: Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 10114751
telefon: 561 205 695, 777 917 881
e-mail: investservis@ investservis.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Věra Skřivánková, Městský úřad, Žižkova 227/1 , 591 31 Žďár nad Sázavou
telefon : 566 688 337, 724 458 124
e-mail: poverenec@zdarns.cz

2. Účel zpracování:
Zpracovatel zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smlouvy s nájemcem, předpis plateb a
evidence jejich úhrad, provedení vyúčtování záloh na plnění spojená nebo související s 
užíváním bytu (zálohy na služby) a vymáhání neuhrazených plateb.

3. Právní základ zpracování os. údajů: 
a) Čl. 6, odst. 1, písm. b), GDPR, kdy je zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění 

smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před 
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

b) Čl. 6, odst. 1, písm. f), obecného nařízení o ochraně osobních údajů, kdy je zpracování 
osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

4. Kategorie subjektů údajů:
Nájemce

5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, číslo účtu, telefon, e-mail

6. Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje jsou uloženy po dobu trvání smlouvy a v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě.

7. Příjemci osobních údajů:
Osobní údaje jsou dále předávány dalšímu zpracovateli osobních údajů -  společnosti STARLIT
s.r.o., se sídlem Bendlova 2237, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČO: 18383769, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2205, za 
účelem podpory činnosti zpracovatele při užívání software pro správu bytového a nebytového 
fondu.

8. Práva osob vyplývající z GDPR:
Právo na přístup k os. údajům, právo na opravu os. údajů, právo na výmaz os. údajů, právo na 
přenositelnost os. údajů, právo na vznesení námitky vůči zpracování os. údajů, právo na 
omezení zpracování os. údajů, tato práva lze uplatnit v souladu s GDPR.

9. Právo osob podat stížnost u dozorového úřadu:
Pokud zpracováním os. údajů bylo porušeno GDPR, mají dotčené osoby právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170
00 Praha 7, www.uoou.cz).

10. Automatizované rozhodování:
Při  zpracování  os.  údajů nedochází  k automatizovanému zpracování  a rozhodování,  včetně
profilování.
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