Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR
Společnost REVIT, spol. s r.o., Dlouhé Pole 31, 256 01 Benešov, IČO: 62966294 (dále jen
správce) jako správce i zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu
s platnou legislativou. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností
uložených zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje
povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo
zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů. Tato
zpracování však správce provádí jen výjimečně.
Správce respektuje práva subjektu údajů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a
být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně
období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny
informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Správce
zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu
osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů –
GDPR). Každý dotčený subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, které se týkají jeho konkrétní situace.
Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS izqxhvc, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese
stkbenesov@seznam.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese
REVIT, spol. s r.o., Dlouhé Pole 31, 256 01 Benešov, nebo osobně s platným průkazem
totožnosti na adrese REVIT, spol. s r.o., Dlouhé Pole 31, 256 01 Benešov. Výše uvedenými
způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na
přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou
subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž
za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování
osobních údajů) především dle čl. č. 6 odst.1 písm.c) GDPR, tedy pro splnění právní
povinnosti, které je dáno plněním podmínek ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
na pozemních komunikacích v platném znění a výjimečně také pro splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kdy je správce pověřen provedením kontroly

stavu technické způsobilosti vozidla. Zpracovávají se osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,
název společnosti, IČ a DIČ, adresa trvalého bydliště, adresa sídla společnosti, VIN vozidla,
RZ vozidla a to pro účely provedení technické kontroly, provedení emisní kontroly,
schvalování vozidel (přestavba, stavba či dovoz vozidla), vystavení ekoplaket (potvrzení
k vjezdu do nízkoemisních zón v Německu či Rakousku) a také pro účely účetních operací
spojených s provozem firmy (v souladu se zákonem o účetnictví

č. 563/1991 Sb.). Osobní

údaje, které nám svěříte nebo získáme z veřejných zdrojů, jsou u nás pod nepřetržitou
kontrolou a zpřístupňujeme je jen takovým příjemcům, kteří jsou oprávněni dle zvláštních
právních předpisů, případně orgánům činným v trestním řízení. Zpracování osobních údajů
probíhá pouze po dobu nezbytně nutnou dle platných zákonů, nebo k plnění práv a povinností
vyplývajících z uzavřených smluv. Pro účely povinnosti prokazatelné přítomnosti vozidla a
dokumentace stavu vozidla jsou pořizovány fotodokumentace. U těchto snímků nejsou
zaznamenávány podoby zákazníků a poskytují se v souladu se zákonnou povinností.
Pořizování těchto záznamů má přísný režim, záznamy jsou přístupné pouze omezenému
okruhu zaměstnanců a doba uložení těchto snímků je pouze podle zákonné povinnosti.
Správce zpracovává osobní údaje pouze pro účely uvedené výše a nepředává je žádnému
příjemci třetích zemí. Správce prohlašuje, že v případě, že osobní údaje nebyly získány od
subjektu údajů, splní svou informační povinnost v přiměřené lhůtě, a to do jednoho měsíce,
nebo při první komunikaci se subjektem údajů pro daný účel.
Subjekt údajů může uplatňovat všechna svá práva i pro osobní údaje získané dle čl.14 GDPR
u správce, a případně může podat stížnost u dozorového úřadu.
Správce dále prohlašuje, že u všech účelů prováděných v souladu s čl.6 GDPR odst.1 písm. f)
má v souladu s čl.35 GDPR zpracováno DPIA (posouzení vlivu na ochranu osobních údajů).
Pověřencem pro správce byl jmenován Ing. Jan Gubáš, MPA JanGubas63@gmail.com,
+420 608 178 366.
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