
# Kategorie a charakteristiky  Zpracování osobních údajů 

 Jméno a kontaktní údaje správce a 

případného společného správce, 

zástupce správce a pověřence pro 

ochranu osobních údajů [článek 30 

odst. 1 písm. a) GDPR]: 

Jméno a kontaktní údaje správce 

DBV-ITL, s.r.o. IČ: 25786768 

se sídlem: Polepská 867, 280 02 Kolín 

Zástupce správce: 

Ing. Václav Pavlíček - jednatel 

Polepská 867, 280 02 Kolín 

Tel. 321 719 691 

vaclav.pavlicek@dbv-itl.cz 

 

 Identifikace příslušných zpracování osobních 

údajů [článek 30 odst. 1 písm. b) 

GDPR]: 

Vedení evidence: uzavřených smluv, složek klientů, 

třetích osob, smluvních partnerů a zaměstnanců, a údajů 

v nich obsažených a dále údajů nezbytných pro školení 

a zdravotní prohlídky 

Evidence zaměstnanců 

 Proč (za jakým účelem) a na základě jakého 

právního titulu se osobní údaje 

v rámci zpracovávání zpracovávají 

[článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]? 

Klienti: Smlouva o provozování dráhy příp. dalších smluv 

uzavřených se subjekty údajů – plnění Smluv, výkon 

právních povinností vyplývajících z drážních předpisů 

Třetí osoby/smluvní partneři: oprávněný zájem správce 

– plnění Smlouvy s klientem; plnění právních povinností 

vyplývajících z předpisů upravujících drážní dopravu 

Zaměstnanci: pracovní smlouva, DPP, DPČ – plnění 

povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze 

zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti 

+ u všech subjektů údajů pro dodržení zákonných 

povinností stanovených Správci platným právním řádem 

ČR 

 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci 

zpracování [článek 30 odst. 1 písm. 

c) GDPR]? 

Klienti: identifikační a kontaktní údaje, jako jméno, 

příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého 

pobytu, příp. místo podnikání, email, telefon, platební 

údaje, údaje ze vzájemné komunikace, další údaje 

nezbytné pro plnění Smlouvy, 

+ u zaměstnanců klientů (které Správce školí, příp. 

poskytuje součinnost k vystavení dokladu o zdravotní 

způsobilosti): jméno, příjmení, datum narození, profese, 

podpis,  a nezbytné údaje o zdravotním stavu 

Třetí osoby/smluvní partneři: identifikační a kontaktní 

údaje, jako jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

adresa trvalého pobytu, příp. místo podnikání, email, 

telefon, platební údaje, údaje ze vzájemné komunikace, 

další údaje nezbytné pro plnění Smlouvy s klientem 

Zaměstnanci: jméno, adresa, datum narození, bankovní 

údaje,  email, telefon, pracovní doba, rodinný stav, 

vzdělání, fotografie, údaje o zdravotním stavu 



# Kategorie a charakteristiky  Zpracování osobních údajů 

 Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány 

[článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]? 

Klienti: subjekty údajů,  správní úřady, veřejné rejstříky, 

veřejně přístupné informace (např. internet) 

Třetí osoby/smluvní partneři: klienti, subjekty údajů, 

správní úřady, znalci, veřejné rejstříky, veřejně přístupné 

informace (např. internet) 

Zaměstnanci: subjekty údajů, správní úřady 

 Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou 

osobní údaje zpřístupněny: 

- Účetní 

- Příslušné správní úřady (např. Drážní úřad) 

- Právní zástupce 

- Smluvní partneři správce, kteří údaje Klientů 

potřebují pro splnění Smlouvy se správcem 

- jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí 

údajů ukládají předpisy, nebo pokud je nutné 

pro ochranu oprávněných zájmů správce 

 

 

 

V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují 

[článek 30 odst. 1 písm. f) GDPR]? 

V souladu s právními předpisy 

 

 

.Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují 

[článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]? 

Informacemi od subjektů údajů, třetích stran, smluvních 

partnerů, případně pomocí veřejných zdrojů: internet, 

veřejné rejstříky atp. 

   

 Je prostředí správce pravidelně bezpečnostně 

testováno ? Interně nebo externími 

konzultanty? [článek 30 odst. 1 písm. 

g) GDPR]. 

Interně 1x za 12 měsíců 

 Jak je zajištěna bezpečnost předání dat 

při klientské komunikaci [článek 30 

odst. 1 písm. g) GDPR]? 

Osobní komunikace v místě kanceláře, případně 

prostřednictvím datových zpráv či mailem se  

zabezpečeným předáním údajů 

 

 Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci 

databázového systému [článek 30 

odst. 1 písm. g) GDPR]? 

Ano, data jsou likvidována, nejen deaktivována 

 Je k dispozici procedura k určení práv subjektů 

údajů a jejich výkon s ohledem na 

jejich data, která jsou zpracovávána 

v rámci zpracování? 

Ano, umožňujeme každému podat žádost, žádosti 

vyřizujeme v předepsaných lhůtách 

 Poskytují se oprávněným subjektům údajů 

předepsané informace, zejména o: 

- rozsahu a účelu zpracování, 

- způsobu zpracování osobních dat, 

- komu mohou být osobní údaje 

zpřístupněny? 

Ano, informace poskytujeme následující formou: 

- ve smlouvě s klienty, smluvními partnery, 

zaměstnanci 

- v odpovědích na žádosti subjektů údajů 



# Kategorie a charakteristiky  Zpracování osobních údajů 

 Zabraňují nasazené technické prostředky a 

uplatňovaná organizační opatření 

nahodilému anebo neoprávněnému 

přístupu k osobním údajům, jejich 

změně, zcizení, zneužití, zničení nebo 

ztrátě [článek 30 odst. 1 písm. g) 

GDPR]? 

Ano, uplatňujeme zejména následující opatření: 

- K zpracovávaným složkám mají přístup pouze 

osoby, které se složkami pracují; 

- složky v listinné podobě se nacházejí 

v uzamykatelných skříních; 

- přístup do kanceláří je zabezpečen ; 

- IT systém je standardní, přístup do IT systému 

je omezen 

 Jsou zpracovávané osobní údaje přenášeny do 

zahraničí nebo jsou přístupné 

ze zahraničí [článek 30 odst. 1 písm. 

e) GDPR]? 

Pouze v rámci spolupráce se spol. ITL do SRN (agenturní 

zaměstnání) 

 Jsou pracovníci, mající přístup k osobním 

údajům v rámci zpracování osobních 

údajů, proškoleni? Mají tito 

pracovníci ve svých smlouvách 

sjednánu povinnost mlčenlivosti ve 

vztahu ke zpracovávaným osobním 

údajům [článek 30 odst. 1 písm. g) 

GDPR]? 

Ano, proškolení probíhá jednak při nástupu do 

zaměstnání a dále jednou za 18 měsíců 

Ano, pracovníci mají v pracovních smlouvách závazek 

mlčenlivosti 

 

 
 


