
Informace pro subjekt údajů o zpracování 

jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)  

 
 
 

 

totožnost a kontaktní údaje správce osobních 
údajů  
 

Bytové družstvo Boloňská 303, se sídlem Praha 
10, Boloňská 303, IČ 26144239, 
https://bolonska303.cz/ 

   

účel zpracování, pro které jsou osobní údaje 
určeny, a právní základ pro zpracování  

Zpracování je nezbytné pro plnění podmínek 
veřejné soutěže, identifikace účastníků, 
vyhodnocení nabídek, zpracování dokumentů 
pro vybraného navrhovatele  
 

oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo 
třetí strany v případě, kdy je zpracování 
nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či 
třetí strany, kromě případů, kdy před těmito 
zájmy mají přednost zájmy nebo základní 
práva a svobody subjektu údajů vyžadující 
ochranu osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě  
 

Oprávněnými zájmy správce osobních údajů 
jsou právní tituly, viz výše uvedeno.  

příjemci nebo kategorie příjemců osobních 
údajů  

Příjemci:  
Bytové družstvo Boloňská 303, se sídlem Praha 
10, Boloňská 303, IČ 26144239,  
Milner, Stehlík, Zapotil a spol., Václavské nám. 
794/38, 110 00 Praha 1, IČ 267 47 201, 
pověřená organizací výběrového řízení 
Michal Korpoš – Garden City Reality, IČ : 
69819602, se sídlem Mattioliho 3274/3, 106 
00, Praha – Záběhlice, pověřený inzercí a 
organizací prohlídek, popř. další subjekty v 
zákonem vymezených případech  
 
Kategorie:  
Jméno, příjmení, datum narození, adresa 
trvalého bydliště, elektronická adresa pro 
doručování, telefon,  
 

případný záměr předat osobní údaje příjemci 
ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci  

Ne  

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro 
stanovení této doby  

10 let od ukončení spisu  

existence práva požadovat od správce přístup 
k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů 
(fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz 
anebo výmaz omezení zpracování a práva 
vznést námitku proti zpracování, jakož i práva 
na přenositelnost údajů  

Právo na přístup, právo na opravu a doplnění, 
právo na výmaz, právo na omezení zpracování  



právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím 
dotčena zákonnost zpracování založená na 
souhlasu uděleném před jeho odvoláním  

Ne  

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů (dozorový úřad)  

Ano  

skutečnost, zda poskytování osobních údajů je 
zákonným či smluvním požadavkem, nebo 
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, 
a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) 
povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně 
možných důsledků neposkytnutí těchto údajů  

Poskytování osobních údajů je smluvním 
požadavkem, v případě neposkytnutí osobních 
údajů není možné realizovat veřejnou soutěž, 
její vyhodnocení a zpracování dokumentů pro 
vybraného navrhovatele 
  

informace, zda dochází k automatizovanému 
rozhodování, včetně profilování a 
přinejmenším v těchto případech smysluplné 
informace týkající se použitého postupu, jakož 
i významu a předpokládaných důsledků 
takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická 
osoba)  

Ne  

 


