
Poučení o zpracování osobních údajů – pilotní projekt „Svoz bioodpadu hnědými 

popelnicemi“ v lokalitě Na Ptákách, za účelem zvýšení procenta vytříděných složek 

z komunálního odpadu.  

 

„Svoz bioodpadu hnědými popelnicemi“ v lokalitě Na Ptákách (dle čl. 13 obecného nařízení 

EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tzv. GDPR) 

 

1. Správcem Vašich osobních údajů jsou Technické služby města Jaroměře, se sídlem 

Náchodská 544, 551 01 Jaroměř, IČO 70154449 (dále jen „TSM“). V záležitostech 

zpracovávání a ochrany Vašich osobních údajů se můžete obracet na ředitelku TSM 

PhDr. Ivetou Kovaříkovou (tel.: 775 700 338, e-mail: tsm.kovarikova@seznam.cz). 

2. Vámi poskytnuté osobní údaje (uvedené ve smlouvě) budou zpracovávány výhradně pro 

účely výpůjčky nádoby na biologicky rozložitelný odpad v rámci pilotního projektu 

„Svoz bioodpadu hnědými popelnicemi“ a to po dobu platnosti uzavřené smlouvy o 

výpůjčce a po dobu nezbytně nutnou ke splnění z ní vyplývajících závazků. Po této době 

budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivace ve veřejném zájmu v 

rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.  

3. Poskytnutí Vašich osobních údajů TSM je dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření 

smlouvy a její následné plnění. Bez těchto údajů nebude možné s Vámi uzavřít smlouvu 

o výpůjčce a vypůjčit Vám nádobu. 

4. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. 

b) GDPR je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi a pro provedení 

opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.  

5. TSM neplánují předat Vaše osobní žádné třetí straně, ani svozové společnosti Marius 

Pedersen. 

6. Máte právo požadovat od TSM přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 

výmaz, omezení jejich zpracování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a 

vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními platné legislativy pro ochranu 

osobních údajů. 

7. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

8. Při zpracování Vašich osobních údajů ze strany TSM nedochází k automatizovanému 

rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých 

aspektů Vaší osoby. 


