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Přehled použitých zkratek a pojmů
CRŽP

EnviHELP
EnviIAM - AM
GDPR, Nařízení

HNVO

Centrální registr životního prostředí – aplikace pro aplikační podporu
agendových informačních systémů v oblasti životního prostředí zřízená
primárně na základě ustanovení § 4, 7, 8 a 8a zákona o IRZ a ISPOP, ale její vznik
je podpořen i další legislativou ČR a EU.
Environmentální helpdesk je informační systém sloužící pro poskytování
informací z vybraných oblastí životního prostředí.
Informační systém Identity & Access Management, část Access Manager, pro
autentizaci identit a řízení přístupu do CRŽP.
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)
Systém Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (www.hnvo.cz) zřízen a
veden v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, a zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech. Nezávislý modul systému ISPOP (níže).

Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10

1

ISPOP

Povinná osoba
SEPNO

Subjekt údajů

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (www.ispop.cz) zřízen a
veden v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IRZ a ISPOP“).
Osoba (Právnická, Fyzická podnikající, Fyzická, Zahraniční), které vzniká
ohlašovací povinnost na základě složkových zákonů.
Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (www.sepno.cz) zřízen a
veden v souladu se zákonem o IRZ a ISPOP, a zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech. Nezávislý modul systému ISPOP.
Identifikovatelná 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.

Úvod
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), zpracovává v souvislosti s provozem a
rozvojem Centrálního registru životního prostředí (CRŽP), Integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností (ISPOP), a jeho modulů Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO), Systému
evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a systému podpory Enviromentální helpdesk
(EnviHELP) osobní údaje a další informace týkající se subjektů osobních údajů (občanů). Osobní údaje
jsou v těchto systémech zpracovávány při výkonu veřejné moci na základě povinností uložených
legislativou, na základě oprávněného zájmu CENIA jako provozovatele systému, či na základě souhlasu.
Povinnost získat souhlas dotčených osob se nevztahuje na zpracování osobních údajů o subjektech
údajů, které se získávají na základě legislativní povinnosti. Pokud jsou některé osobní údaje
zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů.
CENIA zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu
osobních údajů, především s Nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů –
GDPR). 1.2. Správcem ve významu uvedeném v čl. 4 bodě 7 GDPR je Ministerstvo životního prostředí,
Zpracovatelem ve významu uvedeném v čl. 4 bodě 8 GDPR je Česká informační agentura životního
prostředí.
Systémy CRŽP, ISPOP, SEPNO a HNVO jsou informační systémy veřejné správy, správcem dotčených
systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb. je Ministerstvo životního prostředí,
které přenáší část činností spojených se správou systémů na provozovatele, kterým je ve smyslu
ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb. Česká informační agentura životního prostředí.

Kontakty
Zpracovatelem osobních údajů z pověření Ministerstva životního prostředí České republiky je Česká
informační agentura životního prostředí, IČO 4529130, se sídlem Moskevská 1523/63, Praha 10, 101
00. Kontaktní údaje – telefon na sekretariát ředitele: +420 267 125 226, email: info@cenia.cz.
Správcem osobních údajů je Ministerstvo životního prostředí České republiky, IČO 00164801, se sídlem
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10. Kontaktní údaje – telefon na ústřednu: +420 267 121 111, email:
info@mzp.cz.
V záležitosti ochrany osobních údajů je možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů,
jimž je za Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, email: DPO@mzp.cz;
za CENIA, Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, email: dpo@cenia.cz.
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Účely zpracování
Ke zpracování osobních údajů dochází na základě plnění povinností stanovených v obecně závazných
právních předpisech upravujících existenci, provoz a využití informačních systémů uvedených výše.
Osobní údaje se zpracovávají pouze za účelem identifikace subjektu, identifikace zpracovatele
hlášení/žádosti/podání, zajištění procesů registrace a řízení přístupu, poskytování podpory a s ní
spojené přímé komunikace, nebo komunikace prostřednictvím notifikací.
Účely zpracování včetně legislativního zmocnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Právní základ pro zpracování
Systém CRŽP je zřízen a veden v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a zákonem č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP.
Systém ISPOP je zřízen a veden v souladu se zákonem o IRZ a ISPOP. Zpracování osobních údajů je
nezbytné pro splnění legislativní povinnosti zřízení a provozu ISPOP, která se na Správce vztahuje na
základě §4 zákona o IRZ a ISPOP.
Zpracování osobních dat ukládá § 4 odst. 9 zákona o IRZ a ISPOP a povinnost registrace ukládá § 4 odst.
6 zákona o IRZ a ISPOP.

SEPNO a HNVO jsou nezávislé moduly systému ISPOP, které se systémem ISPOP sdílí registr
subjektů a uživatelů CRŽP a systém řízení přístupů EnviIAM – AM.
Systém SEPNO je zřízen a veden v souladu se zákonem o IRZ a ISPOP, a § 95 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech.
Systém HNVO je zřízen a veden v souladu se zákonem o IRZ a ISPOP, a § 73 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech.
Registr Odborně způsobilých osob realizovaný v rámci systému CRŽP, jako část Databáze odborně
způsobilých osob, je veden dle § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů.

Kategorie osobních údajů
V systémech CRŽP, EnviIAM – AM, ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP jsou zpracovávány údaje pouze
v nutném rozsahu k plnění povinností z pozice Správce a Provozovatele dotčených systémů a v rozsahu
daném legislativou.
V systémech jsou zpracovávány osobní údaje u různých kategorií subjektů údajů, kterými jsou:
o
o
o

subjekty povinné k ohlašovací povinnosti či jiné zákonem dané povinnosti či k výkonu státní
a veřejné správy,
uživatelé systému dle provozních řádů,
údaje o jiných subjektech, které jsou požadovány v jednotlivých ohlašovacích či
legislativních povinnostech dle příslušného zákona.

Údaje se zpracovávají ve formě listinné i ve formě elektronické v závislosti na podobě vstupu od
subjektu údajů.
Zdrojem osobních údajů jsou data poskytnutá subjekty údajů v případě, že subjekt údajů vystupuje
v roli uživatele systémů. V případě, že subjektu údajů vzniká ohlašovací povinnost v souladu se
zákonem a vztahuje se tak na něj povinnost registrace, je zdrojem údajů Informační systém základních
Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10

3

registrů v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
na základě zadaného identifikátoru (čísla OP/pasu) zadaného subjektem údajů.
Kompletní výčet zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé systémy je uveden v příloze č. 2 tohoto
dokumentu.
Identifikační údaje
Jedná se o údaje, které slouží k nezaměnitelné identifikaci uživatele systému – jméno, příjmení, číslo
OP/číslo pasu/IČO (pouze pro fyzické osoby podnikající), datum narození a elektronický podpis.
Kontaktní údaje
Pro účely podpory při ohlašovací povinnosti jsou potřebné kontaktní údaje, tj. emailová adresa a
telefonní číslo.
Zvláštní kategorie osobních údajů
Do zvláštní kategorie osobních údajů patří podpis. Tento osobní údaj zpracováváme v případě listinné
autorizace registrace nebo v případě listinného podání.

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny
Subjektům státní a veřejné správy, které mají přístup buď na základě příslušných zákonů (zákon o
odpadech, č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a č. 73/2012 Sb.,
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších
předpisů) nebo na základě rozhodnutí MŽP:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

obce s rozšířenou působností,
krajské úřady,
Česká inspekce životního prostředí,
Státní fond životního prostředí,
Ministerstvo zemědělství,
státní podniky Povodí,
Český hydrometeorologický ústav,
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,
Český statistický úřad,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
újezdní úřady.

Zaměstnanci Správce a Provozovatele či osoby v obdobném vztahu za účelem správy a provozu
systému. Přístup k osobním údajům mají zaměstnanci pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu
zpracování osobních údajů.

Zpracovatelé a další zpracovatelé
Osobní údaje k oprávněným účelům jsou zpřístupněny třetím stranám – dodavatelům infrastruktury
nebo částí systému na základě smluv.
Seznam třetích stran:
o
o

AMI Praha a. s.. IČO: 25715909,
Dain, s.r.o., IČO 28504810,
Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10
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o
o
o
o
o

Inisoft, s.r.o., IČO 25417657,
InQool a. s., IČO: 29222389,
O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336,
O2 IT Services s.r.o., IČO: 02819678,
Sysnet, s.r.o., IČO 48026468.

Informace o mezinárodním předávání osobních údajů
Ze systémů CRŽP, ISPOP, SEPNO, HNVO, EnviIAM - AM a EnviHELP nejsou žádné osobní údaje
předávané do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Zpracování osobních údajů probíhá jenom na
území České republiky.

Lhůty pro vymazání jednotlivých kategorií údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po nezbytnou dobu a archivovány dle zákonných lhůt, které ukládají
právní předpisy na základě interních směrnic.

Popis technických a organizačních opatření
Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické a fyzické podobě (listinné autorizace registrací a další
listinné dokumenty související s podáním do ISPOP nebo CRŽP). Dokumenty v elektronické podobě a
záznamy z registru uživatelů obsahující osobní údaje jsou v datovém centru zabezpečeny po
elektronické a fyzické stránce standardním způsobem v souladu se schválenou bezpečnostní
dokumentací jednotlivých systémů. Na zabezpečení se vztahují interní směrnice o kybernetické
bezpečnosti. Fyzické dokumenty obsahující osobní údaje (podání v listinné podobě nebo papírová
registrace) jsou uloženy na zabezpečeném místě s přístupem jenom pro oprávněné osoby.

Práva
Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány. Pokud ano, tak má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se ho týkají, pokud je tento požadavek v souladu s příslušnou legislativou. S přihlédnutím k
účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
dodatečného prohlášení.
Právo na vymazání
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se
daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat,
pokud je udán jeden z důvodů, které jsou definovány v čl. 17 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.
Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování v případě, že subjekt údajů popírá
přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů
ověřit, nebo zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho
o omezení jejich použití, nebo Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt
Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10
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údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo subjekt údajů vznesl
námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 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, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad
oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu
Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na
souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm.
b) 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 zpracování se
provádí automatizovaně.
Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) 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, včetně profilování
založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami
subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo, jestliže se domnívá, že byla porušena jeho práva podle 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, podat stížnost u dozorového úřadu
v členském státě EU, kde má svoje obvyklé bydliště. V České republice to je Úřad pro ochranu osobních
údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonní číslo: +420 234 665 125, email:
posta@uoou.cz.
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Příloha č. 1 – Účel a zákonnost zpracování
Účel

Zákonnost zpracování

Odůvodnění

1.

Identifikace subjektů povinných k
ohlašovací povinnosti či jiné
zákonem dané povinnosti či k
výkonu státní a veřejné správy.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti při výkonu
veřejné moci na základě § 7 zákona o IRZ a ISPOP.

1.1.

Identifikace subjektů povinných k
ohlašovací povinnosti či jiné
zákonem dané povinnosti či k
výkonu státní a veřejné správy.

2.

Identifikace zpracovatele
hlášení/žádosti/podání do
systému CRŽP, ISPOP, SEPNO,
HNVO.

3.

Řízení přístupu do systému CRŽP,
ISPOP, SEPNO, HNVO,
identifikace osob oprávněných
přistupovat do CRŽP, ISPOP,
SEPNO, HNVO.

4.

Splnění ohlašovací povinnosti ze
strany povinného subjektu
v rozsahu, jak jej požaduje
legislativa.

5.

Notifikace o organizačních,
technických a procesních
záležitostech spojených
s podáním do systému ISPOP.

Článek 6 odst. 1 písm. e) nařízení
2016/679 (GDPR) - zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen Správce.
Článek 6 odst. 1 písm. e) nařízení
2016/679 (GDPR) - zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen Správce.
Článek 6 odst. 1 písm. e) nařízení
2016/679 (GDPR) - zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen Správce.
Článek 6 odst. 1 písm. e) směrnice
2016/679 (GDPR) - zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen Správce.
Článek 6 odst. 1 písm. e) směrnice
2016/679 (GDPR) - zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen Správce.
Článek 6 odst. 1 písm. f) směrnice
2016/679 (GDPR) - zpracování je
nezbytné pro účely oprávněných zájmů
příslušného Správce či třetí strany.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti při výkonu
veřejné moci na základě § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti při výkonu
veřejné moci na základě § 7 zákona o IRZ a ISPOP.

Zpracování osobních údajů je dáno povinností uloženou v § 4 odst. 6 zákona o IRZ a
ISPOP, která ukládá povinnost registrace.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti zřízení a
provozu ISPOP, kterou se na správce vztahuje na základě § 4 zákona o IRZ a ISPOP.

Identifikace dalších osob uvedených v legislativních předlohách, které mají být
uvedeny ve formulářích jednotlivých ohlašovacích povinností. Uvedení je nezbytné
pro splnění ohlašovací povinnosti, rozsah údajů je dán legislativním vzorem.

Zajištění provozu systému ISPOP – informace o stavu podávání do ISPOP a
organizačních, technických a procesních záležitostech, které mají vliv na plnění
ohlašovací povinnosti ze strany Povinného subjektu.
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6.

7.

Poskytování podpory ze strany
provozovatele systému při plnění
ohlašovacích povinností
Povinnou osobou.
Položení dotazu prostřednictvím
systému EnviHELP.

Článek 6 odst. 1 písm. f) směrnice
2016/679 (GDPR) - zpracování je
nezbytné pro účely oprávněných zájmů
příslušného Správce či třetí strany.
Článek 6 odst. 1 písm. a) směrnice
2016/679 (GDPR) - zpracování je na
základě souhlasu subjektu údajů.

Zajištění provozu systému ISPOP – informace o stavu podávání do ISPOP a
organizačních, technických a procesních záležitostech, které mají vliv na plnění
ohlašovací povinnosti ze strany Povinného subjektu.
Zodpovězení dotazu je možné pouze v případě identifikace tazatele.
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Příloha č. 2 – Rozsah zpracovávaných údajů a účel zpracování
1.

Systém

Rozsah zpracovávaných údajů

Účel zpracovávání

ISPOP

Jméno, příjmení a titul, IČO (je-li subjekt údajů fyzickou osobou podnikající), Číslo OP
nebo pasu (je-li subjekt údajů fyzickou osobou), datum narození (je-li subjekt údajů
fyzickou osobou), adresa/adresy, e-mailová adresa, telefonní číslo, podpis, číslo
oprávnění Odborně způsobilé osoby, údaje o bankovním spojení (vyžaduje-li je
příslušná legislativa).

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění
právní povinnosti zřízení a provozu ISPOP, kterou se na
Správce vztahuje na základě § 3 zákona o IRZ a ISPOP a
podle dalších zvláštních právních předpisů, či k výkonu
státní a veřejné správy.

V rámci systému se pak zpracovávají následující osobní údaje:
Login ISPOP, vazba na subjekt, role uživatele, IČO subjektu nebo ID_ISPOP subjektu,
ke kterému má uživatel vazbu.
1.1.

Registr OZO
(jako část
Registru CRŽP)

Jméno, příjmení a titul, IČO (bylo-li přiděleno), Číslo OP nebo pasu, adresa podnikání,
datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, číslo oprávnění Odborně způsobilé
osoby.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na Správce vztahuje na
základě § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
či k výkonu státní a veřejné správy.

2.

HNVO

Rozsah zpracovávaných údajů subjektů údajů:

Účelem zpracování Osobních údajů je plnění povinností
stanovených obecně závaznými právními předpisy
zejména zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí, § 73 zákona č. 541/2020 Sb. a
dalších platných právních předpisů.

Jméno, příjmení a titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, login ISPOP, vazba na
subjekt, role uživatele, IČO subjektu, ke kterému má uživatel vazbu.
Rozsah zpracovávaných údajů Pověřených osob:
Jméno, příjmení a titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, login ISPOP, vazba na
subjekt, role uživatele, IČO subjektu nebo ID_ISPOP subjektu, ke kterému má uživatel
vazbu, adresa.
3.

SEPNO

Jméno, příjmení a titul, IČO (je-li subjekt údajů fyzickou osobou podnikající), Číslo OP
nebo pasu (je-li subjekt údajů fyzickou osobou), datum narození (je-li subjekt údajů
fyzickou osobou), adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
V rámci systému se pak zpracovávají následující osobní údaje:

4.

EnviHELP

Login ISPOP, vazba na subjekt, role uživatele, IČO subjektu nebo ID_ISPOP subjektu,
ke kterému má uživatel vazbu.
Rozsah zpracovávaných údajů subjektů údajů:

Osobní údaje subjektů údajů, které jsou povinnými
osobami při plnění ohlašovacích povinností dle § 95
zákona č. 541/2020 Sb. a podle zvláštních právních
předpisů, či k výkonu státní a veřejné správy.

Účelem zpracování Osobních údajů je plnění povinností
stanovených obecně závaznými právními předpisy
upravujících ochranu životního prostředí, zejména
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Jméno, příjmení a titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, login ISPOP, existuje-li,
vazba na subjekt, existuje-li, IČO nebo ID_ISPOP subjektu, ke kterému má uživatel
vazbu, existuje-li.

zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů a dalších platných právních
předpisů.

Rozsah zpracovávaných údajů expertů:
Jméno, příjmení a titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, login ISPOP, vazba na
subjekt, kompetence, IČO subjektu, ke kterému má uživatel vazbu, útvar.
5.

CRŽP

a)

osobní údaje získané migrací z registru ISPOP
− Osobní údaje subjektů údajů, které jsou povinnými osobami při plnění
ohlašovacích povinností či jiné zákonem dané povinnosti dle § 3 zákona č.
25/2008 Sb. a podle dalších zvláštních právních předpisů, či k výkonu státní
a veřejné správy, jsou zpracovávány v rozsahu:
▪ jméno, příjmení a titul,
▪ IČO, je-li subjekt údajů fyzickou osobou podnikající,
▪ Číslo OP nebo pasu, je-li subjekt údajů fyzickou osobou,
▪ datum narození, je-li subjekt údajů fyzickou osobou,
▪ adresa/adresy,
▪ e-mailová adresa,
▪ telefonní číslo,
▪ podpis,
▪ číslo oprávnění Odborně způsobilé osoby,
▪ údaje o bankovním spojení, vyžaduje-li je příslušná legislativa.
− Osobní údaje subjektů údajů, které jsou uživateli systému jsou
zpracovávány v rozsahu:
▪ jméno, příjmení a titul,
▪ e-mailová adresa,
▪ telefonní číslo,
▪ login ISPOP,
▪ podpis,
▪ vazba na subjekt,
▪ role uživatele,
▪ IČO subjektu nebo ID_ISPOP subjektu, ke kterému má uživatel vazbu.

Splnění právních povinností Správce v souladu s čl. 6 odst.
1 písm. c) GDPR stanovených v:
−

−
−
−
−
−
−

zákoně o IRZ a ISPOP pro vedení integrovaného
registr znečišťování a integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí,
zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech,
zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění
pozdějších právních předpisů,
zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších právních předpisů,
zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších právních předpisů,
zákoně č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech, ve znění pozdějších právních předpisů,
o zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, a dalších platných právních předpisů.
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−

Osobní údaje subjektů údajů o jiných subjektech, které jsou požadovány v
jednotlivých ohlašovacích povinnostech dle příslušného zákona, jsou
zpracovávány v rozsahu:
▪ jméno, příjmení,
▪ IČO,
▪ adresa.
b) osobní údaje ze základního registru obyvatel
− jméno, popřípadě jména, příjmení,
− datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,
− datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
− adresa místa pobytu,
− státní občanství, popřípadě více státních občanství.
c) osobní údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
− jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
− datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,
− rodné číslo,
− adresa místa trvalého pobytu,
− státní občanství, popřípadě více státních občanství.
d) osobní údaje z agendového informačního systému cizinců,
− jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
− datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,
− státní občanství, popřípadě více státních občanství,
− druh a adresa místa pobytu,
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− počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
e) osobní údaje z provozní evidence podniků povodí (Portály nebo databáze státních
podniků povodí)
− jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
− datum narození,
− identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
− adresa sídla nebo místa trvalého pobytu.
f) osobní údaje z EnviHELP
− Osobní údaje subjektů údajů, které jsou žadateli o informace
prostřednictvím systému EnviHELP, jsou zpracovávány v rozsahu:
▪ jméno, příjmení a titul,
▪ e-mailová adresa,
▪ telefonní číslo.
▪ login ISPOP, existuje-li
▪ vazba na subjekt, existuje-li
▪ IČO nebo ID_ISPOP subjektu, ke kterému má uživatel vazbu, existujeli
− Osobní údaje Expertů jsou zpracovávány v rozsahu:
▪ jméno, příjmení a titul,
▪ e-mailová adresa,
▪ telefonní číslo,
▪ login ISPOP,
▪ vazba na subjekt,
▪ kompetence,
▪ IČO subjektu, ke kterému má uživatel vazbu
▪ útvar
▪ identifikátor oprávnění (certifikátu, osvědčení, atestace apod.).
g) osobní údaje z ESSS – AthenA
− jméno, příjmení a titul,
− e-mailová adresa,
− telefonní číslo
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h) osobní údaje z EnviIAM
− jméno, příjmení a titul,
− e-mailová adresa,
− telefonní číslo
− ID.
i) osobní údaje z portálu MŽP.
6.

EnviIAM - AM

Jednoznačný identifikátor uživatele (UUID), login, jméno uživatele, příjmení, celé
jméno uživatele včetně titulů, e-mail uživatele, telefonní číslo.

Zajištění správy přístupových údajů k aplikacím a
informačním systémům, které Správce provozuje za
účelem splnění povinností stanovených v:
−
−
−
−
−
−
−

zákoně o IRZ a ISPOP
zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
právních předpisů,
zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění
pozdějších právních předpisů,
zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších právních předpisů,
zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších právních předpisů,
zákoně č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech, ve znění pozdějších právních předpisů,
o zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, a dalších platných právních předpisů.
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