Prohlášení o zpracování osobních údajů
V návaznosti na implementaci požadavků 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 (dále jen
„GDPR“), si Vás Agentura pro podnikání a inovace (dále jen „Správce), se sídlem Žitná 566/18,
120 00 Praha 2, IČO: 05108861, dovoluje informovat, že Vaše osobní údaje se zpracovávají
v rozsahu, v jakém jste je poskytli Správci v souvislosti s procesem poskytování podpory
z evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“) a pro účely potřeby
realizace politiky soudržnosti prostřednictvím ESI fondů.
Podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, je
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) provozovatel Aplikace MS2014+, a dle § 4
citovaného zákona zajišťuje dostupnost, důvěrnost a integritu systému ve spolupráci
s dodavatelem. Jelikož nad tímto systémem MS2014+ Správce osobních údajů (tedy Agentura
pro podnikání a inovace) nemá administrátorskou odpovědnost, ani jej nevlastní, nemůže jej
ovlivňovat.
Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a jejich
neposkytnutí může mít za následek nemožnost čerpat prostředky z ESI fondů.
Mezi účely zpracování osobních údajů zejména patří:
- jednání o smluvním vztahu,
- plnění smlouvy,
- archivnictví vedené na základě zákona,
- výběrová řízení na pracovní a služební místa,
- plnění zákonných povinností ze strany Správce,
- účely obsažené v rámci souhlasu Subjektu údajů.
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:
- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa
trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např.
kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné
informace),
- údaje o platbách (např. bankovní spojení),
- případně další, výše nespecifikované údaje nezbytné pro plnění smlouvy či žádostí o
podporu,
- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného
souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem
personálních řízení atp.)
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o
nezbytné zpracování pro splnění právních povinností, které plynou z právních předpisů na
úrovni ČR a EU. Jde zejména o právní povinnosti plynoucí z:
-

-

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999 a dalších
relevantních nařízení,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006
o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.

Dále se jedná o nezbytná zpracování pro splnění právních povinností, která plynou ze zákona
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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Dále se jedná o zpracování, která jsou nezbytná pro splnění
úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, a k plnění nezbytným
pro splnění smlouvy.
Zpracování osobních údajů provádí Správce korektně, zákonným a transparentním způsobem.
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u
osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a
zpracování osobních údajů. Zaměstnanci Správce a další osoby, které v rámci plnění svých
povinností přichází do styku s osobními údaji v rozsahu potřebném k účelu zpracování, jsou
povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat přijatá bezpečnostní opatření. Tato povinnost
mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního, resp. služebního poměru zaměstnanců Správce.
Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných smlouvách, ve
Spisovém a skartačním řádu atp., či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně
nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných
právních předpisů. Následně budou příslušné dokumenty v listinné i elektronické podobě
skartovány.
Na základě výše uvedeného mohou být osobní údaje Subjektu údajů předávány nebo
zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše
uvedeného nařízení, zákona či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů
nedochází k automatizovanému rozhodování.
V souladu s čl. 12 GDPR informuje Správce Subjekt údajů, na jeho žádost, o právu na přístup
k osobním údajům a k následujícím informacím o:
- účelu zpracování,
- kategorii dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
- veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Každý Subjekt údajů má právo:
- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domnívá, že jeho osobní
údaje zpracovávané Správcem jsou nepřesné),
- požadovat omezení jejich zpracování,
- požadovat doplnění nebo vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu,
- podat stížnost u dozorového orgánu,
- v případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za
následek vysoké riziko pro práva a svobody Subjektu údajů, bude Subjektu údajů toto
bez zbytečného odkladu oznámeno,
Správce poskytne Subjektu údajů na základě jeho žádosti informace uvedené v čl. 13, 14 a 15
GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat po Subjektu údajů přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Svá práva vůči Správci osobních údajů, tj. Agentuře pro podnikání a inovace, uplatňuje
Subjekt údajů cestou kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů, tj.
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů – tel.: +420 224 851 111; email:
poverenec@mpo.cz.
Toto Prohlášení o zpracování osobních údajů je veřejně přístupné na internetových stránkách
Správce a bude dle potřeby průběžně aktualizováno.
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