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Žádost o udělení souhlasu a  

informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů „Registr nových dodavatelů“ 

 

Společnost Energetický a průmyslový  holding,  a.s., IČO 28356250, se sídlem Pařížská 130/26, Praha  1 – Josefov, 

PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 21747/MSPH, datová schránka z5gi95g, e-mail 

nakup@epholding.cz, případně cpo@epholding.cz (dále jen „správce“) si Vás, kontaktní osobu registrovaného 

dodavatele, respektive subjekt údajů, dovolí požádat o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro níže 

uvedený účel zpracování a současně Vás informuje o zásadách, postupech při zpracování Vašich osobních údajů, 

včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s nařízením 

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“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“). 

Správce je vlastník a provozovatel webových stránek www.epholding.cz, na kterých provozuje webový formulář 

označený jako Registr nových dodavatelů. Máte-li zájem o případnou spolupráci s některou ze společností skupiny 

EPH, lze využít tohoto formuláře k zařazení do dodavatelské databáze skupiny EPH. V případě Vašeho zájmu o 

takovou registraci správce uvádí následující. 

 

V návaznosti na registraci do dodavatelské databáze skupiny EPH Vás správce za účelem: 

- vedení databáze potenciálních dodavatelů pro společnosti skupiny EPH, včetně kontaktních údajů, do 

které se subjekt údajů zaregistruje prostřednictvím webového formuláře Registr nových dodavatelů 

dostupný na webové stránce https://www.epholding.cz/registrace-noveho-dodavatele/,  

- zpřístupnění kontaktních údajů společnostem ve skupiny EPH (seznam společností je dostupný na 

webové stránce), které subjekt údajů označí pro potenciální spolupráci a  

- následného zajištění možnosti (i.) zvát takto registrovaného dodavatele do výběrových řízení, (ii.) 

informovat registrovaného dodavatele o aktuálně probíhajících výběrových řízeních ve skupině EPH a (iii.) 

vést obchodní jednání,  

žádá o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za shora uvedeným účelem, jmenovitě se jedná o jméno 

a příjmení, funkci, e-mailovou adresu, telefon (dále jen „osobní údaje“).  

 

V případě uděleného souhlasu, budou osobní údaje využity pro uvedený účel. Právním titulem ke zpracování 

osobních údajů tak bude Vámi udělený souhlas.  

Osobní údaje pro uvedený účel budou zpracovávány do doby, na kterou byl souhlas subjektem údajů udělen, 

případně do odvolání uděleného souhlasu, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.  

Dále správce informuje subjekt údajů, že osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává.  

Ke zpracování osobních údajů dochází automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá prostřednictvím 

webového formuláře umístěného na stránkách www.epholding.cz s odesláním na centrální e-mail 

nakup@epholding.cz . Technicky je provoz webové stránky je zajištěn v rámci vyhrazeného fyzického serveru, 

samotný redakční systém je sledován, pravidelně aktualizován a zabezpečen. Dále zpracování probíhá v systému 

Microsoft Outlook, bližší informace o zpracování osobních údajů v systému Microsoft Outlook. Automatizované 

rozhodování nebo profilování subjektu údajů neprobíhá.  

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje svými zaměstnanci, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění 

svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, 

o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.  Dále mají přístup k Vašim osobním údajům zaměstnanci zpracovatele, 
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a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro správce. Se všemi našimi zpracovateli vždy uzavíráme 

písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.  

 

Příklady kategorie zpracovatelů Činnosti 

Poskytovatel IT služeb a dodavatel software Poskytování IT služeb, software včetně servisní 

podpory, správy, rozvoje, údržby daného systému a 

zpracování analýz bezpečnostních rizik 

 

Poskytnuté osobní údaje nebudou předávané žádné třetí straně, kromě případné kontroly ze strany správního 

orgánu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobního údaje pro shora uvedený účel je založeno na souhlasu subjektu 

údajů, je subjekt údajů oprávněn, v případě udělení souhlasu, souhlas kdykoli bezplatně odvolat prostřednictvím 

vzorového formuláře dostupného zde, případně bez využití vzorového formuláře, zasláním požadavku na: 

• na e-mailovou adresu nakup@epholding.cz 

• na e-mailovou adresu pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů cpo@epholding.cz 

• písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do sídla správce,  

• písemně osobním předáním v sídle správce,  

• výkon práv lze učinit rovněž ústní podobou, a to telefonicky na čísle: +420 232 005 200 či osobně 

v sídle správce,  

• písemně prostřednictvím datové schránky, přičemž kontakty správce naleznete v úvodu této žádosti. 

 

Správce upozorňuje, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který 

byl dán před jeho odvoláním.  

 

Správce Vás informuje o používání cookies na webové stránce. 

 

Práva subjektu údajů 

S ohledem na právní titul zpracování osobních údajů Vám náleží tato práva: 

Právo na informace Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. 

Právo na přístup 

k informacím 

Subjekt údajů má právo se dozvědět, zda jsou nebo nejsou jeho údaje 

zpracovávány a zároveň má právo získat následující informace: 

• účely zpracování, 

• kategorie dotčených osobních údajů, 

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou 

zpřístupněny, 

• plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

• existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních 

údajů, právo vznést námitku, 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu, 

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou 

získány od subjektu údajů, 

https://www.epholding.cz/zpracovani-osobnich-udaju/
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• skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně 

profilování. 

Právo na opravu Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních 

údajů. 

Právo na výmaz Subjekt údajů má právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud již správce nemá 

žádný právní důvod pro jejich další zpracování 

Právo na  

omezení zpracování 

Subjekt údajů má právo požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, 

které se ho týkají, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:  

• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů,  

• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů 

a žádá místo toho o omezení jejich použití,  

• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt 

údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,  

• subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, 

dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad 

oprávněnými důvody subjektu údajů. 

Právo nebýt předmětem 

automatizovaného 

individuálního 

rozhodování, včetně 

profilování 

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného 

výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho 

právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. 

 

 

Právo podat stížnost k 

ÚOOÚ 

Subjekt údajů má právo podat stížnost k ÚOOÚ, případně požádat o soudní 

ochranu, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s 

ochranou osobních údajů. 

 

Výkon prav subjektu údajů 

Pokud se jedná o Vaši žádost, kterou uplatníte své právo podle uvedeného výčtu, správce je vždy povinen se 

takovou žádostí subjektu údajů zabývat, přičemž musí informaci poskytnout bez zbytečného odkladu po obdržení 

žádosti, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech 

prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů takového 

prodloužení.  

Vaši žádost můžete poslat na kontaktní údaje správce uvedené v úvodu této žádosti, na e-mailovou adresu 

nakup@epholding.cz, na e-mailovou adresu pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů cpo@epholding.cz, 

případně lze využít telefonní kontakt na čísle: +420 232 005 200.  

Pro snadnější uplatnění Vašich práv lze využít vzorový formulář Žádost subjektu údajů. 

V případě, že budete mít důvodné podezření, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou 

osobních údajů, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 

00 Praha 7- Holešovice, email: posta@uoou.cz. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

A.                                                                              UDĚLUJI SOUHLAS 

 

společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO 28356250, se sídlem Pařížská 130/26, Praha 1 – 

Josefov, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 21747/MSPH, datová schránka z5gi95g 

(dále jen „správce“):  

(i.) se zpracováním mých osobních údajů, jmenovitě se jedná o: 

- Jméno a příjmení 

- Funkci 

- E-mailovou adresu 

- Telefon dále jen „osobní údaje“), 

 

(ii.) a to za účelem: 

- vedení databáze potenciálních dodavatelů pro společnosti skupiny EPH, včetně kontaktních údajů, do 

které se subjekt údajů zaregistruje prostřednictvím webového formuláře Registr nových dodavatelů 

dostupný na webové stránce https://www.epholding.cz/registrace-noveho-dodavatele/,  

- zpřístupnění kontaktních údajů společnostem ve skupiny EPH, které subjekt údajů označí pro potenciální 

spolupráci a  

- následného zajištění možnosti zvát takto registrovaného dodavatele do výběrových řízení, informovat 

registrovaného dodavatele o aktuálně probíhajících výběrových řízeních ve skupině EPH a vést obchodní 

jednání. 

B. Tento souhlas je udělen na dobu 1 roku. 

C. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen okamžikem poskytnutí osobních údajů správci. 

D. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsou obsaženy 

v dokumentu nazvaném Žádost o udělení souhlasu a informace o zpracování osobních údajů a právech 

subjektu údajů „Registr nových dodavatelů“.  

E. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět a že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
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