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PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Správce osobních údajů: 

Společnost Biology Park Brno a.s., IČ: 416 02 706, se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 

Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6784 (dále jen 

„Správce“ nebo „Biology Park Brno“)  

Kontaktní údaje Správce: 

Adresa pro doručování: Biology Park Brno a.s., Studentská 812/6, 625 00 Brno, adresa elektronické 

pošty recepce@biologypark.cz , telefon 730 895 113. 

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 

__________________________________________________________________________________ 

Biology Park Brno tímto seznamuje své klienty se zásadami zpracování jejich osobních údajů. 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále 

jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 

a dále s právními předpisy vnitrostátními. 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné 

pro splnění smlouvy mezi Vámi a Biology Park Brno nebo pro provedení opatření před uzavřením 

takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

V případě vzniku smluvního vztahu je Správce oprávněn svým klientům zasílat obchodní sdělení 

související s nabízenými službami z důvodu realizace oprávněných zájmů Biology Parku Brno 

podobě omezeného přímého marketingu. Správce tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních 

sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek/informativních sdělení odhlásit, nebo vznést 

námitku proti takovému zpracování. 

Z důvodu realizace oprávněného zájmu, jakož i plnění smluvní povinnosti, Správce zpracovává osobní 

údaje osob za účelem jejich řádné evidence klienta v budově Správce, a to zejména uvedením na 

informativní tabuli a na zvoncích u vstupu do jednotlivých částí budovy.  

Z důvodu oprávněného zájmu Správce umístil do areálu svého sídla kamerový systém. 

V případě přímého marketingu ze strany Správce bez vzniku smluvního vztahu je Správce oprávněn 

zpracovávat osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu. 

V případě propagace událostí klienta přes webové stránky Správce jsou tyto umístěny na web na 

základě souhlasu klienta. V takovém případě Správce nezpracovává osobní údaje z registračních 

formulářů, nýbrž se stará o účinnější propagaci; osobní údaje zpracovává a v roli správce osobních 

údajů zájemců o seminář vystupuje sám klient. 

Pro lepší cílení reklamy a propagace Správce zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě 
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webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na svých webových stránkách. Zpracování 

je možné pouze na základě aktivního souhlasu s používáním příslušných cookies.  

 

JAKÉ ÚDAJE & ZA JAKÝM ÚČELEM JE ZPRACOVÁVÁME 

Plnění smluvní povinnosti – zpracovávány jsou osobní údaje, které klienti sami poskytnou při 

vyplnění registračního dotazníku pro žadatele o umístění ve VTP/PI nebo při realizaci smlouvy. Jedná 

se zpravidla o: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail. 

V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení ze strany Správce: jméno, příjmení, e-

mailová adresa. 

Kamerový systém je umístěn v budově za účelem požární prevence a ochrany majetku, přičemž bližší 

informace jsou uvedeny v provozním řádu Správce. 

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává 

Společnost údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových 

stránkách. 

Pro pořízení a použití fotografií je stěžejní posouzení, zda zaznamenanou osobu je pro jejího 

pořizovatele možné identifikovat či nikoliv. Pokud se jedná o osobu pořizovateli neznámou, kterou na 

základě snímku či videa nedokáže identifikovat, a pokud na základě těchto fotografií nebo záznamů 

nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či 

zaznamenaným osobám kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další 

osobní údaje, nejedná se o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR. Z toho důvodu se na takové 

pořizování záznamů vztahují práva a povinnosti upravené „pouze“ v občanském zákoníku. Stěžejní 

ustanovení v případě režimu občanského zákoníku je § 84 a § 85, kde se praví, že zachytit jakýmkoliv 

způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen 

s jeho svolením, stejně tak je jen s jeho svolením možno jeho podobu rozšiřovat. Svolí-li někdo 

k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho 

rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně 

předpokládat. To se týká zejména různých společenských akcí, školení, seminářů, schůzí a jednání, 

kdy osoba, která takovou akci navštíví, musí předpokládat, že z této akce vznikne dokumentace, na 

které se může objevit. Stejně tak musí být srozuměna s tím, že záznam bude rozšířen obvyklým 

způsobem, tj. na webu a facebookových stránkách společnosti Biology Park Brno a.s.. Takový 

konkludentně udělený souhlas lze kdykoliv odvolat, tj. pokud osoba vysloví nesouhlas se svým 

zveřejněním, má právo na to, aby taková fotografie dále uveřejňována nebyla.  

Povaha pořizovaných údajů. Fotografie fyzických osob, obrazové a zvukové záznamy jejich projevů 

jsou dokumenty obsahující osobní údaje a často umožňující identifikaci těchto osob na základě jejich 

podoby, případně hlasu. Je zřejmé, že portrétní fotografie vypovídá o rasovém nebo etnickém původu 

zobrazené osoby, oblečení nebo pokrývka hlavy může vypovídat o náboženství apod. Fotografie nebo 

jiný záznam fyzické osoby je dokumentem osobní povahy, který mimo jiné obsahuje biometrické i 

jiné charakteristiky subjektu údajů, které vypovídají o skutečnostech definovaných v § 4 písm. b) 

zákona o ochraně osobních údajů jako citlivý údaj a může být proto jako nosič informací zdrojem pro 

zpracování citlivých údajů, pro které zákon o ochraně osobních údajů stanoví přísnější režim. Jestliže 

jsou však informace z fotografie subjektu údajů používány pro pouhé rozlišení jeho podoby ve 

srovnání s jinými osobami a tyto informace nejsou dále zpracovávány, nelze takové používání 

fotografií posuzovat jako zpracování citlivých osobních údajů /zvláštních kategorií osobních údajů/.  

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Správce zpracovávány. 
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JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností 

vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu trvání nájemního vztahu.  

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě 

zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do 

doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však 

obchodní sdělení zasílána po dobu 7 let. Poté Společnost požádá o udělení souhlasu opětovně. 

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu 

trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve Vašem 

prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. 

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to 

nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Správce vztahují. V 

případě neexistence konkrétních právních nebo smluvních důvodů nebo požadavků nepřekračuje 

základní doba uchovávání záznamů a jiných listinných dokladů vytvořených při poskytování služeb 5 

let, jedná-li se o osobní údaje a dokumenty nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních 

nároků. 

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem 

zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.  

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně pracovníky Správce.  

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů, se kterými 

jsou uzavírány zpracovatelské dodatky ke stávajícím smlouvám o poskytování služeb: 

• zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby; 

• zpracovateli, který poskytuje Správce účetních a auditních služeb; 

• zpracovatelům, kteří poskytují Správci právních služeb. 

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Správce tímto informuje Subjekty údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením 

čl. 13 a následujících GDPR, na základě kterých Správce osobních údajů nakládá s Vašimi osobními 

údaji.  

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, 

a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup. 

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s 

přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to 

i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále 

potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku 

proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, 
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Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost 

osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, Správce již osobní údaje 

dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu 

právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. 

Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních 

údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování 

vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů 

domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým 

úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud 

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 

moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí 

strany, pro účely přímého marketingu anebo pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 

statistické účely. 

 

 

BEZPEČNOST 

 

Správce tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními 

předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou ze strany Správce zabezpečena prostřednictvím nastavených 

technických i organizačních opatření. 

 

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup 

pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto 

pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a 

firewallem.  

 

 

ÚČINNOST 

 

Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018. 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Michal Burian, MBA v. r. 

         člen představenstva 

       Biology Park Brno a.s. 


