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INFORMACE O ZPRACOVÁ
 
dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osob
(dále  jen „GDPR“) 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚD

Správce osobních údajů je firma 
Stodůlky, 155 00 Praha 5, 
Kde je správcem pan Karel Luxík
 

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘEN

Pověřence pro ochranu osobních údajů
vilemsmidt@seznam.cz, 
„Pověřenec“). 
 

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka, jenž je fyzickou osobou (dále jen 
Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem 
tzn. zejména vyhodnocování žádosti o 
chráněných zájmů správce (zejména zajištění
opravy). 
 

Právním základem pro zpracování osobníc
na virus COVID 19. 

 

4. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci 
poskytl, a to v souvislosti s
které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či 
k plnění zákonných povinností Správce.

 

5. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPR

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu 
údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození,
pobytu, číslo pasu) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (konta
např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e
informace), popisné údaje a
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osob

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů je firma Mobile clinic expert s.r.o. se sídlem Kurzova 2222/16
 IČ: 096 87 939,  

Kde je správcem pan Karel Luxík(dále jen „Správce“). 

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro ochranu osobních údajů zprostředkovává 
, +420 724 365 366, kde je taktéž pověřencem

ACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

, jenž je fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“
Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem testování pozitivity na virus COVID 19. 
tzn. zejména vyhodnocování žádosti o provedení testu a dále ochrana práv a právem 
chráněných zájmů správce (zejména zajištění nesrovnalostí v databázi 

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je žádost o vyšetření 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci 
ouvislosti s podáním žádosti o provedení testu na virus COVID 19.

které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či 
k plnění zákonných povinností Správce. 

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,

) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (konta
např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné ob
informace), popisné údaje a další údaje nezbytné pro podání žádosti. 

dokument je součástí auditu GDPR. 
Vilém Šmidt 

 

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

AJŮ 

Kurzova 2222/16,  

CE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

zprostředkovává Vilém Šmidt, 
pověřencem. (dále jen 

ACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

„Subjekt údajů“), které byly 
testování pozitivity na virus COVID 19. 

a dále ochrana práv a právem 
databázi a potřebné 

subjektu údajů je žádost o vyšetření 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci 
žádosti o provedení testu na virus COVID 19., nebo 

které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či 

ACOVÁNÍ 

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu 
údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého 

) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – 
mailová adresa a jiné obdobné 
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6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
 
Správce globální databáze
Vilém Šmidt 
K parku 231 
251 01 Nupaky 
IČ: 12579599 
DIČ: CZ510909139 
 
 
 
 
 
 

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných prá
a povinností vyplývajících při podání žádosti
dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle 
obecně závazných právních předpisů.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej 
Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobní
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.
 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní 
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
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PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce globální databáze: 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných prá
a povinností vyplývajících při podání žádosti, tj. vždy minimálně po dobu trvání žádosti

bu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle 
obecně závazných právních předpisů. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt 
údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej 
Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při 
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní 
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. 
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Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv 
ě po dobu trvání žádosti, a 

bu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle 

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým 
popřípadě omezení zpracování. Subjekt 

údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej 
Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo 

li za to, že Správce při 
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní 
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