
 
 

 

Informace o zpracování osobních údajů při zadávání veřejných zakázek 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České 
Budějovice (dále jen „JU“ nebo „zadavatel“), zpracovává v rámci zadávacích řízení osobní údaje 
dodavatelů, a to jako správce osobních údajů.  

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem přípravy, realizace a uchovávání 
dokumentace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a interních předpisů 
zadavatele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 

Osobní údaje jsou zpracovávány: 

• Ve webové aplikaci Tender arena, která je elektronickým nástrojem ve smyslu ZZVZ (dále 
jen „elektronický nástroj“). Správcem osobních údajů je v tomto případě JU a 
zpracovatelem osobních údajů je společnost Tender systems s.r.o., Nad hradním 
vodojemem 1108/53, Střešovice, 162 000 Praha 6, IČO: 291 45 121 

• Interně ve formě: 
o elektronického spisu zadávacího řízení v elektronickém systému spisové 

služby, 
o listinného spisu zadávacího řízení. 

Účel zpracování osobních údajů: 
• V elektronickém nástroji jsou osobní údaje zpracovávány za účelem: 

o založení a administrace uživatelských účtů, 
o přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění v rozsahu 

nezbytném pro naplnění legislativních požadavků, 
o zasílání systémových e-mailových notifikací, 
o ochrany před zneužitím přístupu. 

• V rámci realizace zadávacích řízení může dojít ke zpracování osobních údajů také za 
účelem: 

o podávání, posouzení a hodnocení nabídek, 
o uchovávání dokumentace zadávacího řízení. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: 
• adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, funkce nebo organizační zařazení, 

identifikační údaje nebo identifikátory vydané orgány veřejné moci (IČO fyzické osoby), 
datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, e-mailová adresa, poštovní 
adresa, telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor (elektronické 
podpisy apod.) 

• popisné údaje (odborná kvalifikace, vzdělání, znalosti a dovednosti, trestní bezúhonnost 
apod.) 

• ekonomické údaje (bankovní spojení) 
• pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, 

pracovní zařazení a pozice) 
• provozní a lokační údaje (např. IP adresa) 
• údaje o aktivitách (údaje o odborných aktivitách, publikační činnost, účasti na 

konferencích, zapojení do projektů apod.) 

Nedochází ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie ve smyslu čl. 9 nařízení. 
Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 nařízení. 



 
 
 
Doba zpracování osobních údajů: 
Osobní údaje jsou uchovávány 10 let od chvíle ukončení realizace zadávacího řízení nebo z něho 
vyplývajícího plnění. V případě veřejné zakázky realizované v rámci projektu, dle požadavků 
poskytovatele dotace. 
 

Zdroje osobních údajů: 

Primárním zdrojem osobních údajů je subjekt údajů v rámci účasti v zadávacích řízeních – 
typicky podáním nabídky a předkládáním dokladů před podpisem smlouvy dle § 122 ZZVZ. 
Dále mohou být osobní údaje získávány z veřejných rejstříků. 

Příjemci osobních údajů: 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše uvedených účelů zpracovávány také dalšími 
zpracovateli, vždy však pouze se souhlasem a na pokyn JU. 

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány také třetím subjektům, které mají 
zákonnou pravomoc předání osobních údajů požadovat – typicky orgánům veřejné moci. 

JU nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Práva subjektu údajů: 

• Subjekt údajů má právo na informace a potvrzení, zda správce jeho osobní údaje 
zpracovává a jakým způsobem toto zpracování provádí. Dále má subjekt údajů právo na 
přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím, vymezeným v čl. 15 odst. 
1 písm. a) – h) nařízení. Za podmínek čl. 15 nařízení má právo na bezúplatné poskytnutí 
jedné kopie zpracovávaných osobních údajů. 

• V případě, že správce zpracovává chybné nebo neaktuální osobní údaje, má subjekt 
údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, případně na 
doplnění neúplných osobních údajů. 

• Za podmínek uvedených v čl. 18 nařízení má subjekt údaj právo žádat, aby JU omezila 
zpracování jeho osobních údajů. 

• Dle čl. 22 nařízení má subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro 
něho má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud se 
nejedná o některou z právem stanovených výjimek. 

• Za podmínek uvedených v čl. 34 nařízení má subjekt údajů právo být informován(a) o 
nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že takový 
případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro 
práva a svobody fyzických osob. 

• Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení 
nařízení, má v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového 
orgánu - v České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Uplatní-li subjekt údajů některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, vyrozumí 
ho JU o vyřešení požadavku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. S ohledem na 
složitost a počet vyřizovaných žádostí může být tato lhůta prodloužena o dalších 60 dnů. 

 

V případě jakýchkoli dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů je možno 
obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím datové schránky 
vu8j9dv, e-mailu poverenec@jcu.cz nebo listinnou formou na adrese Branišovská 1645/31a, 
370 05 České Budějovice. 


