
Informace ke zpracování osobních údajů 
 

Správce osobních údajů 

Název: HBH odpady s.r.o. 

Sídlo: Havířská 1124, 580 01 Havlíčkův Brod 

Kontaktní e-mail: jiri@holesak.cz 

IČO: 27510140 

 

Zpracovávané osobní údaje, účel zpracování, doba uložení 

 

U osob, od kterých odebíráme nebo vykupujeme odpady, dle ust. § 18 zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve spojení s ust. § 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, evidujeme tyto osobní údaje: jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu 

nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od 

které byly odpady odebrány nebo vykoupeny, v případě právnických osob identifikační údaje 

fyzických osob jednajících jménem právnické osoby při odběru nebo výkupu kovů. Dále 

evidujeme informaci o druhu a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu. V případě 

sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení, obecně prospěšného zařízení, 

uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí evidujeme popis 

těchto předmětů a další právními předpisy stanovené informace o nich. 

 

Účelem zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti dle zákona o odpadech. Bez 

ověření shora uvedených osobních údajů nejsme oprávněni odpad odebrat nebo vykoupit. 

 

Shora uvedené údaje evidujeme po dobu 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů. 

 

Část shora uvedených údajů můžeme zpracovat pro potřeby vyúčtování a úhrady našich 

služeb příp. pro účely platby za vykoupený odpad. V takovém případě část údajů nezbytných 

pro vedení účetnictví můžeme evidovat až po dobu 10 let. 

 

Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty zejména Policii ČR nebo městské policii na 

základě jejich žádosti. 

 

Základní práva subjektů údajů 

• právo požadovat přístup k osobním údajům (informace o zpracovávaných osobních 

údajích), jejich opravu či výmaz (pokud zpracování osobních údajů není právní 

povinností, další výjimky stanoví právní předpisy), dále požadovat potvrzení o 

zpracovávání či nezpracovávání konkrétních osobních údajů, právo v právními 

předpisy stanovených případech požadovat omezení zpracování anebo vznést námitku 

proti zpracování. 

• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje 

zpracovávány na základě souhlasu 

• právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

• právo požadovat omezení zpracování v případě tvrzené nepřesnosti osobních údajů, 

v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě další nepotřebnosti 

osobních údajů 

Bližší informace o právech subjektu údajů jsou uvedeny v nařízení EU č. 2016/679 GDPR 

zejména v čl. 13 až 22. 

Tato práva je možné uplatnit osobně nebo korespondenčně na shora uvedených 

kontaktních adresách. 


