AUTORIZACE DLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
INFORMACE DLE ČL. 13
NAŘÍZENÍ 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
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen
„GDPR“
(Pro případy, kdy se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů)
Ministerstvo životního prostředí Adresa: Vršovická 1442/65,
(IČ: 00164801)
100 10 Praha 10, Česká republika,
(dále jen „ministerstvo“)
Telefon: +420 267 121 111
Fax: +420 267 310 308
INFORMACE O
E-mail: info@mzp.cz
SPRÁVCI
Pověřenec pro ochranu osobních
Adresa: Vršovická 1442/65,
údajů:
100 10 Praha 10, Česká republika
Mgr. Renáta Alexejevová
Telefon: +420 267 122 189
E-mail: DPO@mzp.cz
Adresa: Vršovická 1442/65, Praha
INFORMACE
O CENIA, česká informační
agentura životního prostředí
10, 100 10, Česká republika
ZPRACOVATELI
(IČ: 45249130)
E-mail: info@cenia.cz
Pověřenec pro ochranu osobních
údajů:
ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dpo@cenia.cz

Zdroj osobních údajů:


Fyzická osoba (dále jen „subjekt údajů“)

Kategorie subjektů údajů:
 Účastník řízení
 Člen zkušební komise;
 Zaměstnanec;
Účel zpracování:
 Vedení řízení o udělování, prodlužování a odnímání autorizace;
 Vedení seznamu držitelů autorizace a jeho uveřejnění ve
Věstníku ministerstva;
Právní základ zpracování:
 čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
- § 19 z. č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí;
- § 21 písm. j) z. č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí;
- Z. č. 500/2004 Sb., správní řád;
- Vyhl. č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na životní prostředí;

Doba uložení osobních údajů:
 dle skartační lhůty stanovené spisovým řádem ministerstva.
Poskytování osobních údajů a možné důsledky neposkytnutí:
 poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem pro vedení
řízení o autorizaci a subjekty údajů jsou tak povinny osobní
údaje poskytnout. Případné neposkytnutí osobních údajů
znemožní vést řízení o autorizaci.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH V rámci České republiky:
ÚDAJŮ
 účastníci řízení
 člen zkušební komise
 orgán veřejné moci
Ministerstvo nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodních
organizací, pokud by takové předání bylo nezbytné, ministerstvo v
konkrétním případě poskytne zvláštní informaci.
V rámci činností ministerstva nedochází k automatizovanému
INFORMACE O
AUTOMATIZOVANÉM rozhodování ani profilování.
ROZHODOVÁNÍ,
PROFILOVÁNÍ
Ohledně osobních údajů má subjekt údajů právo od ministerstva
PRÁVA SUBJEKTŮ
požadovat:
ÚDAJŮ
 přístup k nim (čl. 15 GDPR),
 jejich opravu (čl. 16 GDPR),
 jejich výmaz (čl. 17 GDPR),
 omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR).
Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým
je Úřad pro ochranu osobních údajů.

