Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Informace o zpracování osobních údajů

společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275, zapsaná
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 je zadavatelem veřejné zakázky na služby Kalové
hospodářství ČOV Brno – Modřice - výběr týmu Správce stavby, ev. č. ve VVZ: Z2018-021493 (dále jen veřejná zakázka) a
současně správcem osobních údajů získaných v této veřejné zakázce (dále jen správce). Při zpracování osobních údajů
se správce řídí nařízením 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 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR (General Data Protection Regulation) a právními předpisy České
republiky.
Kontaktní údaje správce:
poštovní adresa: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
e-mail: bvk@bvk.cz
telefon: 543433111
datová schránka: c7rc8yf
Pověřenec na ochranu osobních údajů:
Správce není povinen zřídit pověřence pro ochranu osobních údajů.
Způsob zpracování osobních údajů:
Žádosti o účast a nabídky ve veřejné zakázce podávají uchazeči v elektronickém nástroji E-ZAK dodavatele QCM,
s.r.o., Bellova 40, 623 00 Brno. Elektronické dokumenty jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických
informačních systémech, a to vždy při technickém, organizačním a personálním zabezpečení. Osoby, které přicházejí do
kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i
dalším osobám, pokud jim svědčí zákonný důvod, především orgánům činným v trestním řízení, soudům a správním
orgánům.
Účel zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, které zajistí dodržování zákonných a smluvních povinností správce a
chrání oprávněné zájmy subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutí může znamenat
překážku ve veřejné zakázce a při uzavření smlouvy. Správce v souvislosti s veřejnou zakázkou zpracovává následující
osobní údaje: osobní údaje o osobách uvedených v dokumentech veřejné zakázky, osobní údaje ve výpisech z rejstříku
trestů členů statutárních orgánů v dokumentech účastníků zadávacího řízení, osobní údaje v dokladech o vzdělání
a/nebo odborné kvalifikaci pracovníků v dokumentech účastníků zadávacího řízení, osobní údaje o členství
v profesních organizacích pracovníků v dokumentech účastníků zadávacího řízení, osobní údaje o skutečných
majitelích, osobní údaje z jiných dokladů o kvalifikaci, osobní údaje v dalších dokladech veřejné zakázky, osobní údaje o
poddodavatelích.
Zpracování provádějí zaměstnanci správce. Zpracování osobních údajů provádí rovněž poskytovatel právních služeb
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, IČO 48118753 na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu 10 let od skončení veřejné zakázky.

Práva související se zpracováním osobních údajů
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Právo na omezení zpracování
Právo vznést námitku
Právo na přenositelnost údajů
Způsob uplatnění práva subjektu údajů
Právo podat stížnost
Další informace o zpracování osobních údajů poskytuje správce na stránkách společnosti www.bvk.cz a v sídle
společnosti.
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