
Zásady zpracování osobních údajů

SCRAP, spol. s r. o., IČO: 48025046, se sídlem Manželů Dostálových 1213, 198 00 Praha 9 –
Kyje, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. Značkou C 14003,
jehož  jménem  jednají  Karel  Vašák,  jednatel,  Martin  Soldán,  prokurista,  jakožto  správce
osobních údajů, 

tímto  v souvislosti  s účinností  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  Evropské  unie
2016/679 ze  dne 27.  dubna 2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti  se  zpracováním
osobních  údajů  a  o  volném pohybu  těchto  údajů  (dále  jen  „Nařízení  GDPR“)  informuje
subjekty údajů (převážně dodavatelé a odběratelé zboží a služeb) o následujícím:

1. SCRAP, spol. s r. o. je dle Nařízení GDPR označen za „správce“ osobních údajů,
dodavatelé a odběratelé zboží a služeb jsou označeni jako subjekty osobních údajů.

2. Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že poskytuje v souladu s Článkem 24 Nařízení GDPR dostatečné záruky,
aby zpracování osobních údajů subjektů údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla
zajištěna ochrana práv subjektů. Správce zavedl vhodná technická a organizační opatření, a to
s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům
zpracování  i  k různě  pravděpodobným a  různě   závažným rizikům pro  práva  a  svobody
fyzických osob.
Osobní údaje jsou poskytovány třetí osobě: BLECHA servis s. r. o., Nové Dvory 21, 262 03,
IČO:  05450667,  jakožto  externí  účetní  firmě.  Za  údaje  odpovídá  Markéta  Cosentino,
jednatelka firmy.
Dále  Správce  osobních  údajů  prohlašuje,  že  neposkytne  osobní  údaje  subjektů  údajů
k marketingovým a podobným účelům, a že neprovádí přenos osobních údajů do jiných zemí.

3. Zpracování osobních údajů
Osobní  údaje  a  jejich  zpracování  v souvislosti  s plněním zákonných povinností  při  sběru,
výkupu a zpracování odpadů.
Při sběru, výkupu a zpracování odpadů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu  jméno,
příjmení,  adresa  trvalého  bydliště,  a  to  za  účelem  plnění  evidenčních  a  ohlašovacích
povinností dle § 39, §40 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Při  výkupu  níže  uvedených  kovů  zpracováváme  Vaše  osobní  údaje  v rozsahu  jméno,
příjmení,  adresa  trvalého  bydliště,  datum narození,  číslo  občanského  průkazu  nebo
jiného  průkazu  totožnosti za  účelem  plnění  evidenčních  povinností §  18  zákona  o
odpadech a v návaznosti § 8 vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Správce osobních údajů jako provozovatel  zařízení ke sběru nebo výkupu níže uvedených
odpadů:

Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13



17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
19 12 02 Železné kovy
20 01 40 Kovy

je  povinen  při  odběru  nebo  výkupu  těchto  odpadů  identifikovat  osoby,  od  kterých  má
v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a
vést evidenci o těchto skutečnostech.  K tomu je oprávněn vyžadovat k nahlédnutí  průkazy
totožnosti těchto osob.
Za  uvedené  odpady  Vám  může  provozovatel  zařízení  ke  sběru  nebo  výkupu  odpadů
poskytovat  pouze  bezhotovostní  úplatu.  K tomuto  účelu  zpracováváme  číslo  Vašeho
bankovního účtu.

4. Kamerový systém
Při  provozování  zařízení  k převzetí  Vašich  odpadů  monitorujeme  NON  STOP  prostor
provozovny kamerovým systémem, a přitom zaznamenáváme Váš obrazový záznam, a to za
účelem ochrany majetku a osob, které se v provozovně nacházejí. Doba archivace je 7 dní,
potom  je  záznam  pečlivě  smazán.  Tyto  Vaše  osobní  údaje  mohou  být  na  vyžádání
k nahlédnutí  orgánům státní  správy,  které  jsou oprávněny kontrolovat  naši  činnost  (ČIŽP,
PČR, MP, apod.). Jiným osobám neumožňujeme do záznamu nahlížet.

5. Doba archivace osobních údajů
Vaše osobní  údaje  uchováváme v listinné  a  elektronické  podobě dle  požadavku zákona o
odpadech  5  let  a  jako účetní  doklad  dle  požadavku  zákona  po dobu 10 let.  Po  uplynutí
archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny. 

7. Práva subjektů údajů
Přebýváte-li na území Evropské unie, máte na základě GDPR právo vyžádat si od Správce
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či odstranění, jejich přenos, omezení jejich
zpracování, dále máte právo ohradit se vůči zpracování osobních údajů a právo podat stížnost
u dozorujícího orgánu.

Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů je možné po prokázání Vaší totožnosti
získat v provozu firmy SCRAP, spol. s r. o. na adrese V Chotejně, Praha 10 – Hostivař, nebo
v elektronické podobě přes e-mail scrap@login.cz 

V Praze dne 24.5.2018


