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ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZADÁVÁNÍM 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Tento dokument je zpracován v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“ nebo 
„Nařízení“) a procesy zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“). 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

Zadavatel zpracovávající v zadávacím řízení osobní údaje je z pohledu GDPR (čl. 4 odst. 7) považován za 
správce. Pro účely tohoto dokumentu je správce vymezen následujícími identifikačními údaji: 

Firma:     Koyo Bearings Česká republika s.r.o.,  
IČ:     26418495 
Sídlo:     Pavelkova 253/5, 779 00 Bystrovany, okr. Olomouc 
Kontaktní údaje správce:  Ing. Pavla Bakalářová, pavla.bakalarova@jtekt.eu 
Kontaktní údaje příp. zástupce: Zuzana Gajdošíková, zuzana.gajdosikova@jtekt.eu  
Kontaktní údaje pověřence: dpo.jeo@jtekt.eu   
 

2. VYMEZENÍ ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Osobními údaji se v souladu s čl. 4 odst. 1 GDPR rozumí „veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.  

Za zpracování se pak na základě čl. 4 odst. 2 GDPR považuje „jakákoliv operace nebo soubor operací s 
osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci 
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, 
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo 
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení“. 

Při zadávání veřejných zakázek se osobní údaje vyskytují zejména v těchto situacích: 

 označení fyzických osob – kontaktních osob na straně zadavatele, které jsou uváděny ve 
formulářích uveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie 
(TED) a jejich kontaktní údaje, 

 údaje o osobách, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace podle § 36 odst. 4 ZZVZ, 
nebo předběžných tržních konzultacích podle § 33 ZZVZ, pokud jde o údaje fyzických osob, 

 označení fyzických osob jednajících za dodavatele, údaje o osobách odpovědných za plnění veřejné 
zakázky podle § 103 odst. 1 písm. e) ZZVZ, které jsou uváděny v nabídkách dodavatele, 

 předkládání výpisu z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu dodavatele v nabídkách 
podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

 předkládání seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky v nabídkách podle 
§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, 
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 předkládání dokladů o vzdělání nebo odborné kvalifikaci pracovníků dodavatele v nabídkách podle 
§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, 

 předkládání dokladů o členství v profesních organizacích, nebo odborně způsobilých osobách podle 
§ 77 odst. 2 písm. b) a c) ZZVZ, 

 předkládání dokladů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 4 a 5 ZZVZ, 
 předkládání jiných dokladů o kvalifikaci podle § 74 až § 79 ZZVZ, pokud by dodavatelem byla fyzická 

osoba, 
 označení fyzických osob v dokumentaci veřejné zakázky například ve zprávě o hodnocení nabídek 

[§ 119 odst. 2 písm. b) ZZVZ] či v písemné zprávě [§ 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ], údaje o 
poddodavatelích podle § 105 ZZVZ, nebo podle § 85 ZZVZ, pokud jsou v nabídkách uváděny údaje 
fyzických osob, 

 údaje o osobách, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky v případě jejich hodnocení ve 
smyslu § 116 odst. 2 písm. e) ZZVZ. 

V procesu zadávání veřejných zakázek dochází ke zpracování osobních údajů, neboť zadavatel údaje 
shromažďuje (především v nabídkách, žádostech o účast), používá (zejména pro posouzení splnění 
podmínek účasti a hodnocení nabídek), zaznamenává (v dokumentaci o zadávacím řízení), popřípadě 
zpřístupňuje (zejména v písemné zprávě zadavatele).  

Na základě § 216 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen zajistit archivaci dokumentace o zadávacím řízení po 
dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení, nebo od změny závazku, přičemž další postup se řídí právními 
předpisy o archivnictví, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Subjekty 
údajů po dobu oprávněného uložení nemohou požadovat výmaz osobních údajů, viz čl. 17 odst. 3 písm. 
b) Nařízení, svědčí jim však například právo na přístup k osobním údajům. 

3. DŮVOD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, tedy pro řádné zadání 
veřejné zakázky. K tomu, aby zadavatel jako řádný hospodář odpovědně zadal veřejnou zakázku, je 
potřebné, aby zjišťoval a zpracovával osobní údaje v rozsahu a způsobem předvídaným ZZVZ. Povinnost 
zadavatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení tedy plyne přímo ze ZZVZ, a proto zadavatel 
v zadávací dokumentaci nevyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Obdobný rozsah zpracování osobních údajů jako v zadávacím řízení je považován za zákonný i v případě 
veřejných zakázek malého rozsahu nebo veřejných zakázek zadávaných na základě některé výjimky z 
povinnosti provést zadávací řízení, neboť i u těchto zakázek je pro jejich řádné zadání nutné 
zpracovávání osobních údajů v přiměřeném rozsahu.   

4. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Subjektem údajů, jehož osobní údaje správce zpracovává, jsou účastníci výběrového řízení, resp. 
dodavatelé podávající nabídky ve veřejných zakázkách zadávaných či administrovaných správcem. 

5. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zdrojem osobních údajů jsou elektronické či listinné nabídky účastníků/dodavatelů, ve kterých jsou 
uvedeny osobní údaje, které správce k výše uvedenému účelu zpracovává. Údaje se zpracovávají ve 
formě elektronické a ve formě listinné. 

6. POPIS ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Osobní údaje předkládají účastníci veřejných zakázek ve svých nabídkách na základě podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci, na základě požadavků ZZVZ, případně požadavků vycházejících z 
pravidel poskytovatele dotace, ze které je zakázka spolufinancována.  
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Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné podobě uchováváním nabídek, v elektronické podobě 
v informačním systému správce, dále v elektronickém nástroji dle ZZVZ a v případě zakázek hrazených 
z dotace v portálu ISKP14+ (informační systém konečného příjemce), jehož správcem je Ministerstvo 
pro místní rozvoj, případně v dalších internetových portálech poskytovatelů dotace, vždy v míře 
nezbytně nutné.  

7. MÍSTA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracování osobních údajů probíhá v místě sídla správce, tj. na adrese Pavelkova 253/5, 779 00 
Bystrovany, okr. Olomouc. 

8. PŘÍJEMCE NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ 

Příjemcem osobních údajů jsou zaměstnanci správce, kteří tyto údaje využívají k výkonu své činnosti při 
zadávání a administraci veřejných zakázek. Jedná se zejména o projektové inženýry investic, osoby 
oprávněné jednat jménem nebo za zadavatele,  případně o právní a odborné poradce.  

9. PŘEDPOKLÁDANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH STÁTŮ 

Nerelevantní, k předání osobních údajů do zahraničí v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek u výše 
uvedeného správce nedochází.  

10.  POPIS OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce provedl opatření a průběžně zajišťuje ochranu osobních údajů ve standardním rozsahu. 
Zabezpečení osobních údajů v elektronické i listinné podobě, přístup k nim, pravidla pro elektronickou 
komunikaci a další povinnosti zaměstnanců při správě osobních údajů detailně řeší interní směrnice 
správce, konkrétně směrnice „Bezpečnostní politika“, „Zpracování osobních údajů a jejich ochrana“ a 
„Politika ochrany osobních údajů JTEKT European Operations“. 

Zaměstnanci správce, kteří přicházejí do styku s osobními údaji, jsou s těmito směrnicemi seznámeni a 
povinni se řídit nastavenými pravidly. Přístup k osobním údajům v elektronické podobě prostřednictvím 
informačního systému správce, elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, portálu profilu 
zadavatele, portálu ISKP14+, případně dalších internetových aplikací souvisejících s administrací 
veřejných zakázek a projektů podpořených z veřejných prostředků je dále zabezpečen uživatelským 
jménem a heslem. Přístup do uvedených informačních systémů je omezen dle pracovního zařazení 
v souvislosti s požadovaným výkonem práce zaměstnance správce. Uživatel je vázán mlčenlivostí. 

Dokumenty související s veřejnými zakázkami, v nichž jsou obsaženy osobní údaje v listinné podobě, jsou 
uloženy v uzamykatelných skříních, vstupní dveře do těchto prostor jsou zajištěny zámkem, vstup do 
budovy je monitorován kamerovým systémem a v objektu se smí pohybovat jen oprávněné osoby, 
případně návštěvy v doprovodu odpovědného zaměstnance správce. Přístup k dokumentům mají pouze 
pověření zaměstnanci se závazkem mlčenlivosti. 

Další informace k obecně platným pravidlům pro oblast ochrany osobních údajů společnosti Koyo 
Bearings Česká republika s.r.o. jsou zveřejněny na internetových stránkách správce na adrese 
http://www.koyobearings.cz/kariera/gdpr/.  

Aktualizace ke dni 21.09.2021 
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