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Poučení o zpracovávání osobních údajů 

 

Správcem osobních údajů je ROVS – Rožnovský vzdělávací servis, s.r.o., se sídlem Maničky 
163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky 

 

Jaké osobní údaje klienta firma shromažďuje a zpracovává? 

Firma shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:  

• identifikační údaje,  

• kontaktní údaje,  

• údaje o osvědčení z odborné způsobilosti,  

• údaje o tom, které naše produkty vám poskytujeme,  

• anebo jsme v minulosti poskytovali.  

Uchováváme také vzájemnou korespondenci, např. ve formě e-mailů. 

 

Po jakou dobu firma údaje zpracovává? 

Firma zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního 
vztahu s firmou a v případě zákonné povinnosti maximálně dalších 10 let po zániku posledního 
smluvního vztahu s firmou, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. 

 

Z jakých zdrojů firma osobní údaje získává? 

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s objednáním produktu, nebo 
služby, či projevením zájmu o produkt, či službu. 

 

K jakým účelům firma osobní údaje získané bez vašeho přímého souhlasu využívá?  

Firma zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů pro splnění povinností, které jí ukládá 
zákon a z titulu oprávněného zájmu i pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů. 

Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez vašeho souhlasu pro tyto účely:  

a) pro dodržení našich zákonných povinností, zejména  

• splnění povinností při identifikaci zákazníka  

• splnění oznamovacích a archivačních povinností stanovených zákonem 

b) uzavření nebo plnění smlouvy s vámi  

c) existující oprávněný zájem firmy, zejména pro  

• ochranu práv a právem chráněných zájmů naší firmy 
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• prevence podvodného jednání, kterému mohou být klienti či firma vystaveni  

• přímý marketing vlastních produktů a služeb – nabídka dalších produktů firmy 

stávajícím zákazníkům 

 

Komu firma osobní údaje poskytuje nebo předává?  

Firma předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem. 
Jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení apod. 

 

Musíte osobní údaje firmě poskytnout?  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění 
zákonných povinností, anebo bez nich firma nedokáže poskytnout požadovaný produkt. 

 

Které údaje firma z titulu zákonné povinnosti shromažďuje, zpracovává a předává? 

Firma předává MPSV údaje o vydaných osvědčeních z odborné způsobilosti včetně stejnopisů 
Osvědčení.  

MPSV vede evidenci odborně způsobilých osob, jejímž účelem je vedení údajů o počtu a 
odbornosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů pro potřeby 
ministerstva za účelem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro bezplatné 
poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle zvláštních zákonů. Tato 
evidence je informačním systémem veřejné správy. 

Správcem a provozovatelem evidence odborně způsobilých osob je MPSV. 

Do evidence odborně způsobilých osob se zapisují tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení odborně způsobilých fyzických osob v prevenci rizik a 
koordinátorů, 

b) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu, 
c) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky, 
d) číslo osvědčení s datem skončení platnosti osvědčení. 
Evidence odborně způsobilých osob je veřejná, s výjimkou údajů uvedených v písm. b) a c). 

Údaje uvedené v evidenci odborně způsobilých osob se uchovávají po dobu 15 let od skončení 

platnosti osvědčení.1 

 
 
 
 

                                                           
1 § 10a zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění 
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U žadatelů o zkoušku z odborné způsobilosti firma shromažďuje doložení kvalifikačních 
předpokladů (kopie maturitního vysvědčení, resp. diplomu, potvrzení praxe, kopie osvědčení) 
a také osobní údaje nutné pro vystavení osvědčení:  
 
 
Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je 
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v 

písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské 
vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje 
doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik 
nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z 
odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška")2. 

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi je 
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo 

vysokoškolské vzdělání technického zaměření, 
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v 

písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské 
vzdělání stavebního zaměření; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané 
při přípravě nebo realizaci staveb, 

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce.3 
 

Náležitosti osvědčení jsou: 
 
a) jméno, příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost uchazeče, 
b) datum a místo narození uchazeče, 
c) označení odborné způsobilosti, jejíž dosažení bylo ověřeno, 
d) jméno a příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné 

zkušební komise, 
e) datum vydání a evidenční číslo osvědčení, 
f) jméno, příjmení a místo podnikání, popřípadě adresa bydliště v jiném státě držitele 

akreditace, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo název a sídlo držitele akreditace, 
jedná-li se o právnickou osobu, a evidenční číslo udělené akreditace a jméno a příjmení, 
popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné zkušební komise, 

g) datum vykonání zkoušky. 
 
Osvědčení podepisuje předseda odborné zkušební komise a držitel akreditace4. 

                                                           
2 § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění 
3 § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění 
 
4 § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném znění 
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U Techniků BOZP a Manažerů BOZP firma shromažďuje a předává údaje do systému ISKA 
(Informační Systém pro Kvalifikace a Akreditace – Aplikace pro autorizované osoby). 
 
Správcem systému ISKA je MŠMT.  

Do evidence ISKA se zapisují tyto údaje: 

• jméno, případně jména, příjmení, akademický titul a vědecká hodnost  

• datum narození, místo narození 

• rodné číslo 

• adresa trvalého pobytu 

• adresa pro doručování písemností 

• e-mailová adresa 

• telefonní číslo 

• nejvyšší dosažené vzdělání 
 
 

V případě, že vám vybraný produkt, či službu spolufinancují Evropské strukturální a investiční 

fondy, jsme v některých případech smluvně vázáni poskytnout z této akce fotodokumentaci 

plnění podmínek financování. 

 

Další údaje, které firma zpracovává na základě zákonné povinnosti jsou například účetní údaje. 

 

Jakým způsobem firma zajišťuje ochranu osobních údajů?  

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a firma 
disponuje bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu 
zpracovávaných údajů.  

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?  

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na 

přístup k údajům – informace které vaše osobní údaje zpracováváme, právo na přenositelnost 

vybraných údajů, a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz, či omezení 

zpracování osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat a archivovat pro 

splnění zákonných povinností, nebo tehdy, kdy je jich třeba, abychom vám mohli nadále 

poskytovat produkty a služby. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování 

vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše práva na ochranu osobních údajů byla 

porušena. 
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Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů? 

 V případech, kdy firma zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento 

souhlas kdykoliv odvolat. V případech, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě 

oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitku. Každé takové podání 

námitky do jednoho měsíce vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce proti 

zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy. 

 


