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Informace o zpracování a ochraně osobních údajů 

fyzických osob společností 
 

 

Společnost: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. 

IČ: 278 80 834 

DIČ: CZ278 80 834 

Se sídlem: Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01 

Zastoupená: Jan Nejman, jednatel 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806 
 

Telefonní kontakt: 326 307 854 

Email: info@mpdmb.cz 

 

dále jen (“společnost“) 

 

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu  

a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů 

souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní. 

 

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

Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů v platném znění. 

 

 

Shromažďované údaje 

 

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: 

 

- jméno a příjmení 

- adresa bydliště/sídla 

- rodné číslo/IČO 

- adresa elektronické pošty 

- telefonní číslo 

- číslo OP 

 

 

Účel zpracování 

 

Pro realizaci uzavření smlouvy o vydání parkovacího oprávnění nebo jiného smluvního vztahu 

se zákazníkem týkající se organizace statické dopravy  Mladé Boleslavi v souladu s parkovacím 

systémem statutárního města Mladá Boleslav a splnění dalších povinností vyplývajících ze 

zákona nebo smlouvy společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost 

získá při ověření nároku na vydání parkovacího oprávnění klientovi a to buď trvale, nebo 

dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje klienta získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž 

smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný 

výslovný souhlas klienta se zpracováním. 
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Forma a délka zpracování 

 

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem 

nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění 

smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti 

(pro zajištění parkovacích karet, vyřizování reklamací a stížností, účetní a daňové povinnosti a 

další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle po dobu 10 let, 

pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší. 

 

 

Zpracovatelé 

 

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze společností a jejími 

zaměstnanci.  

 

 

Poučení o právech 

 

Klienti mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:  

 

 

1.Právo na informace  

 

Právem na informace se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se 

jedná o právo klienta na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro 

který jsou osobní údaje klienta společností shromažďovány a zpracovávány.  

 

 

2.Právo na přístup k osobním údajům 

 

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 15 

nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na získání potvrzení od společnosti, zda a případně 

za jakým účelem jsou osobní údaje klienta zpracovávány.  

 

 

3.Právo na opravu  

 

Právem na opravu se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak 

právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní 

údaje, které se klienta týkají.  

 

 

4.Právo na výmaz (být zapomenut)  

 

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná 

o právo klienta, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání klienta vymazala osobní 

údaje klienta za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.  
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5.Právo na omezení zpracování  

 

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva klienta obsažená  

v čl. 18 nařízení.  

 

 

6.Právo na přenositelnost údajů 

 

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva klienta obsažená  

v čl. 20 nařízení, zejména pak právo klienta získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.  

 

7.Právo vznést námitku  

 

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 21 nařízení.  

 

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s 

ochrannou klienta soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem, může 

požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.  

 

Klient má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní 

úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.  

 

Právo klienta na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.  

 

 

S výše uvedeným textem jsem se seznámil v …………………, dne......................20….. 

 

 

 

JMÉNO……………………………….. 

 

 

PŘÍJMENÍ……………………………   

 

 

 

 

 

...................................................... 

podpis 


