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1 Úvodní informace
Tento dokument je záznamem o činnostech zpracování osobních údajů fyzických osob společností
VaK Bruntál a.s., IČO 47675861, se sídlem tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál (dále také jen „VaK
Bruntál“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů1 (dále jen GDPR). Popisuje činnosti zpracování, při kterých uvedená společnost
vystupuje jako správce osobních údajů.

Vaše práva
Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost
údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování
osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Kontaktní údaje správce
VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42
792 01 Bruntál
tel.: 555 537 300
e-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno, příjmení:

Ing. Jitka Steinerová

Bydliště:

Stará Rudná 110, 793 31 Rudná pod Pradědem

Telefon:

+420 728 456 592

Email:

jitka.steinerova@email.cz

ID DS:

4uktnz3

1

viz http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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2 Osobní údaje
Tato kapitola popisuje činnosti zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů, při kterých
společnost VaK Bruntál vystupuje jako správce.

2.1 Potencionální zaměstnanci
2.1.1 Životopis a motivační dopis
Účel zpracování

Výběrové řízení – obsazení nového pracovního místa.

Popis kategorií osobních
údajů

Osobní údaje poskytnuté ze životopisu a motivačního dopisu – jméno,
příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o vzdělání a praxi atd.

Kategorie příjemců

Není předáváno třetím stranám.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

Životopisy neúspěšných kandidátů jsou smazány/skartovány 3 měsíce po
ukončení výběrového řízení.

Popis technických a
bezpečnostních opatření

Životopisy jsou zasílány buď do e-mailové schránky nebo je uchazeči
předávají osobně v listinné podobě. Přístup do e-mailové schránky je
zabezpečený heslem. Životopisy v listinné podobě jsou uloženy v uzamčených
prostorech.

2.2 Zákazníci
2.2.1 Objednávky
Účel zpracování

Zajištění plnění smlouvy a následná evidence

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, adresa, u živnostníků DIČ

Kategorie příjemců

Není předáváno třetím stranám.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

5 let

Údaje z objednávek jsou zadány do sytému Sisyfos, dále jsou objednávky
uchovávány v listinné podobě a při zaslání emailem rovněž ve schránce
Popis technických a
bezpečnostních opatření elektronické pošty. Přístup k dokumentům v elektronické podobě je řízený,
Listinné dokumenty jsou uloženy v uzamčené kanceláři / skříni.
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2.2.2 Evidence ubytování
Účel zpracování

Splnění právní povinnosti dle zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu
cizinců na území České republiky.

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, adresa, doba ubytování, účel pobytu, číslo občanského
průkazu nebo cestovního dokladu, kontakt (adresa, e-mail, telefonní číslo)

Kategorie příjemců

Může být předáno orgánům veřejné správy.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

6 let od posledního zápisu.

Popis technických a
bezpečnostních opatření

V souvislosti s pronájmem ubytovacího zařízení je vedena ubytovací kniha,
která je zpracována v elektronické podobě. Přístup k souboru je řízený.

2.2.3 Vydané faktury
Účel zpracování

Zajištění platby za zboží a následná povinná evidence účetních dokladů.

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Kategorie příjemců

V případě kontroly může být zpřístupněno orgánům veřejné správy.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

10 let.

Popis technických a
bezpečnostních opatření

Faktury jsou uchovávány v systémech Sisyfos a FVS a rovněž vytištěné
(v listinné podobě). Přístup k dokumentům v elektronické podobě je řízený,
listinné dokumenty jsou uloženy v uzamčené kanceláři / skříni.

2.2.4 Odhláška – přihláška
Účel zpracování

Hlášení změny osoby odběratele vody a jako podklad pro přípravu smlouvy.

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, telefonní číslo, e-mail, datum narození /
číslo občanského průkazu – původního a nového odběratele; přílohou může
být úmrtní list.

Kategorie příjemců

Není předáváno třetím stranám.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

Jako u smlouvy (viz 2.2.5).

Popis technických a
bezpečnostních opatření

Formuláře v listinné podobě jsou uloženy v zákaznickém centru společně se
smlouvou v uzamykatelné kanceláři / skříni. Některé údaje jsou zadány do
systému Sisyfos.

2.2.5 Smlouvy
Účel zpracování

Zajištění plnění smlouvy a následná evidence.

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, adresa, kontakt, datum narození / číslo občanského průkazu.

Kategorie příjemců

Není předáváno třetím stranám.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

5 let od ukončení smlouvy.

Popis technických a

Uzavřené smlouvy (o dodávce vody nebo případně i o odvádění odpadních
vod) jsou uloženy v listinné podobě v kanceláři zákaznického centra, v
elektronické podobě potom na síťovém disku. Přístup k dokumentům v
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bezpečnostních opatření

2.2.6 Odečty spotřeby vody
Účel zpracování

Podklady pro vyúčtování služeb.

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, spotřeba.

Kategorie příjemců

Údaje o odečtech jsou předávány provozovatelům kanalizace k vyúčtování
stočného; týká se obcí – Bruntál, Břidličná, Horní Benešov, Leskovec nad
Moravicí, Razová, Rudná pod Pradědem, Rýmařov, Světlá Hora.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

5 let.

Popis technických a
bezpečnostních opatření

Výkazy o spotřebě pitné vody jsou uloženy v listinné podobě v kanceláři
zákaznického centra, dále v elektronické podobě v systému FVS. Při
nezastižení zákazníka při odečtu je mu zanechán formulář pro samoodečet,
který může zákazník zaslat zpět např. e-mailem.

2.2.7 Výměny vodoměrů
Účel zpracování

Splnění zákonných pravidel s ohledem na omezenou platnost ověření měřidel.

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, adresa, stav vodoměru

Kategorie příjemců

Není předáváno třetím stranám.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

5 let

Popis technických a
bezpečnostních opatření

Záznam o výměně je uchován v listinné podobě v kanceláři zákaznického
centra a útvaru provozu, přehled vodoměrů k výměně je veden v excelové
tabulce. Přístup k dokumentům v elektronické podobě je řízený, listinné
dokumenty jsou uloženy v uzamčené kanceláři / skříni.

2.2.8 Reklamace
Účel zpracování

Vyřízení reklamace a následná evidence.

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Kategorie příjemců

Není předáváno třetím stranám.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

5 let

V případě přijetí reklamace je zpracován reklamační list, který je spolu
s vyřízením reklamace uložen v šanonu v uzamykatelné kanceláři / skříni.
Popis technických a
bezpečnostních opatření Z důvodu evidence vyřízení reklamací je dále zpracována tabulka s přehledem
reklamací (k níž je omezený přístup).
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2.2.9 Monitorování dlužníků a vymáhání pohledávek
Účel zpracování

Snížení rizika vzniku a navyšování nesplacených pohledávek, resp. jejich
vymožení.

Popis kategorií osobních
údajů

Identifikace zákazníka (jméno, příjmení, datum narození), případně dlužná
částka

Kategorie příjemců

Monitorování insolvencí zajišťuje externí zpracovatel.
V případě vymáhání mohou být údaje předloženy soudu.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

5 let

VaK Bruntál prostřednictvím služby CreditCheck sleduje potenciálně platební
problémy v případě insolvencí zákazníků. Údaje o zákaznících jsou nahrávány
Popis technických a
bezpečnostních opatření do webové aplikace (využívá https). Zabezpečení systému zajišťuje
zpracovatel.

2.2.10

Hlášení poruch

Účel zpracování

Vyřešení hlášených poruch.

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, adresa.

Kategorie příjemců

Není předáváno třetím stranám.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

Hlášení o poruchách skartována po vyřešení.

Popis technických a
bezpečnostních opatření

Údaje o poruchách jsou zapisovány do vyhrazeného sešitu, který je uložen
v uzamčené kanceláři.

2.2.11

Projekty – zřízení vodovodní přípojky

Účel zpracování

Zřízení vodovodní přípojky, resp. zastoupení zákazníka při jednání s orgány
veřejné moci či dalšími subjekty.

Popis kategorií osobních
údajů

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, trvalé bydliště, datum
narození, parcela

Kategorie příjemců

Údaje klienta jsou předávány úřadům či provozovatelům sítí.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

5 let

Popis technických a
bezpečnostních opatření

Plná moc je uložena ve složce projektu v příslušné kanceláři a současně je
naskenovaná uložena na disku počítače. Přístup k dokumentům v elektronické
podobě je řízený, listinné dokumenty jsou uloženy v uzamčené kanceláři /
skříni.
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2.3 Dodavatelé
2.3.1 Přijaté faktury
Účel zpracování

Poskytnutí platby za zboží či služby a následná povinna evidence účetních
dokladů.

Popis kategorií osobních
údajů

Údaje na faktuře – kontaktní osoby, údaje o živnostnících.

Kategorie příjemců

V případě kontroly může být předáno orgánům veřejné správy.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

10 let.

Popis technických a
bezpečnostních opatření

Faktury jsou ukládány do systému Sisyfos a rovněž jsou uchovávány v listinné
podobě. Přístup k dokumentům v elektronické podobě je řízený, listinné
dokumenty jsou uloženy v uzamčené kanceláři / skříni.

2.3.2 Nabídky podané do vypsané zakázky
Účel zpracování

Ověření způsobilosti dodavatele, zajištění kontaktu.

Popis kategorií osobních
údajů

Údaje obsažené v nabídkách do vyhlášených zakázek např. kontaktní osoby,
doklady k autorizaci garanta stavby.

Kategorie příjemců

Není předáváno třetím stranám.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

Nabídky jsou skartovány 10 let od okamžiku zadání zakázky.

Popis technických a
bezpečnostních opatření

Nabídky jsou podávány v listinné podobě, následně jsou uloženy v příslušné
kanceláři, která je uzamčena.

2.4 Žadatelé
2.4.1 Žádosti o informace o sítích
Účel zpracování

Vyřízení žádosti a následná evidence.

Popis kategorií osobních
údajů

Kontaktní údaje žadatele (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail).

Kategorie příjemců

Není předáváno třetím stranám.

Plánovaná lhůta pro
výmaz

5 let

Popis technických a
bezpečnostních opatření

VaK Bruntál vyřizuje žádosti o vyjádření k umístění sítí. Žádosti jsou zasílány
v listinné podobě nebo elektronickou poštou, stejným způsobem jsou následně
zasílány odpovědi. Text odpovědi zpracovaný v MS Word zůstává uložen
u počítači (přístup k údajům je řízen).
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