
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov   

 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 
 IČO: 49454587; DIČ: CZ49454587 

 
Informace o zpracování osobních údajů 

 
1. Obecná ustanovení 
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. jako správce poskytuje 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 
(v textu rovněž jako „GDPR“) subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.  
 
2. Totožnost a kontaktní údaje správce 
ü Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČO: 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 

682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
pod sp. zn. B 1170 (v textu rovněž jako „Správce“) 

ü Korespondenční adresa: Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 
ü Telefon: 517 324 930 
ü E-mail: info@vakvyskov.cz  
ü http:// https://www.vakvyskov.cz/ 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  
JUDr. Pavel Procházka, advokát, Majdalenky 844/7, 638 00 Brno, tel. 603 432 767 
 
3. Účely a právní základ zpracování osobních údajů 
3.1. Účel zpracování: Sjednání smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod a uplatňování 

práv a plnění povinností vyplývajících z této smlouvy 
 Správce zpracovává osobní údaje odběratelů, vlastníků připojených nemovitostí a jejich 

zástupců dle smlouvy o dodávce vody a/nebo odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. Účelem zpracování 
je rovněž zajišťování ostatních souvisejících povinností vlastníka a provozovatele vodovodu 
nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, především pro osazení, výměnu a odečet měřidel, 
fakturaci vodného a stočného a vstupy na pozemky, v nichž jsou uloženy vodovody a kanalizace 
apod. Účelem zpracování je také určení, výkon a obhajoba právních nároků Správce na splnění 
smluvní povinnosti subjektu údajů i po ukončení smlouvy o dodávce vody a/nebo odvádění 
odpadních vod. 

  
Za těmito účely Správce zpracovává: 
a) identifikační údaje subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého 

pobytu, adresa a číslo odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ, podpis), 
b) kontaktní údaje subjektu údajů (kontaktní adresa, adresa pro zasílání faktur, telefon, 

mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky), 
c) osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, 

informace o spotřebě na základě odečtu měřicího zařízení atd.), 
d) další údaje vyžadované zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu, ve znění pozdějších předpisů (vlastnictví přípojky, počet osob bydlících v připojené 
nemovitosti). 

 K osobním identifikačním údajům subjektu údajů jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního 
vztahu, především stav měřidel měřících dodávku pitné vody a odvádění odpadních 
a srážkových vod. 
Právní základ zpracování: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou 
je subjekt údajů nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu 
údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
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Doba zpracování: Po dobu trvání smlouvy o dodávce vody a/nebo odvádění odpadních vod 
a v případě nároků vyplývajících z této smlouvy po dobu 3 let od splatnosti takových nároků. 

 
3.2. Účel zpracování: Sjednání smluv o poskytování dalších služeb Správcem a o prodeji zboží 

a uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z těchto smluv 
 Správce zpracovává osobní údaje zákazníků využívajících další služby správce v souladu 

s předmětem činnosti Správce (zejména zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky, 
laboratorní rozbory, oprava a ověřování vodoměrů, lokalizace a detekce úniků vody, vytyčování 
vodovodních řadů a přípojek, měření průtoků a tlaků, opravy havárií na přípojkách mimo 
veřejné prostranství, monitoring soukromých rozvodů vody, kontrola ovladatelnosti armatur, 
osazení hydrantového nástavce, čerpání a převoz odpadních vod, pronájem cisteren a náhradní 
zásobování pitnou vodou, služby dopravy a mechanizace, projektové práce, pronájem věcí) 
a zákazníků, kteří jsou kupujícími zboží prodávaného Správcem. 

 Správce za těmito účely zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v bodě 3.1 
pod písm. a) - c). 
Právní základ zpracování: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou 
je subjekt údajů nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu 
údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
Doba zpracování: Po dobu trvání příslušné smlouvy a v případě nároků vyplývajících 
z této smlouvy po dobu 3 let od splatnosti takových nároků. 

 
3.3. Účel zpracování: Sjednání smluv s fyzickými osobami jako prodávajícími, zhotoviteli či jinými 

poskytovateli plnění a uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z těchto smluv 
 Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, které jsou v rámci smluvních vztahů 

se Správcem v postavení prodávajících, zhotovitelů či poskytovatelů dalších plnění 
Správci  (např. povinní z věcného břemene, pronajímatelé apod.). 

 Správce za těmito účely zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v bodě 3.1 
pod písm. a) - c). 
Právní základ zpracování: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou 
je subjekt údajů nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu 
údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
Doba zpracování: Po dobu trvání příslušné smlouvy a v případě nároků vyplývajících 
z této smlouvy po dobu 3 let od splatnosti takových nároků. 

 
3.4. Účel zpracování: Evidence osob vstupujících do sídla a dalších provozních objektů Správce 
 Objekt sídla Správce a další jeho provozní objekty jsou střeženy kamerovými systémy. Osobní 

údaje subjektů údajů jsou zpracovávány prostřednictvím kamerového systému se záznamem 
za účelem ochrany majetku a zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti dalších osob v objektech 
Správce. 

 Správce za tímto účelem zpracovává osobní údaje prostřednictvím videozáznamu, který 
obsahuje podobizny subjektů údajů, případně jejich další projevy. 

 Právní základ zpracování: Zpracování je nezbytné k ochranně oprávněných zájmů Správce podle 
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
Doba zpracování: Po dobu 72 hodin od pořízení příslušného záznamu a v případě, že to bude 
nutné pro ochranu oprávněných zájmů Správce nebo potřeba pro účely veřejnoprávních řízení, 
potom po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů Správce a po dobu trvání 
uvedených řízení. 

 
3.5. Účel zpracování: Evidence osobních údajů akcionářů a členů orgánů Správce 
 Správce eviduje osobní údaje akcionářů vedených v evidenci Centrálního depozitáře cenných 

papírů a osobní údaje členů orgánů společnosti. 
 Správce za tímto účelem zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v bodě 3.1 

pod písm. a) - c). 



 Právní základ zpracování: Zpracování je nezbytné ke splnění právní povinnosti, která 
se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
Doba zpracování: Po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. 

 
3.6. Účel zpracování: Evidence osobních údajů uchazečů o zaměstnání 
 Správce eviduje osobní údaje uchazečů o zaměstnání pouze pro konkrétní výběr zaměstnance. 
 Správce za tímto účelem zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v bodě 3.1 

pod písm. a) a b). 
 Právní základ zpracování: Zpracování je nezbytné ke splnění právní povinnosti, která 

se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
Doba zpracování: Po dobu vedení jednání o přijetí uchazeče do zaměstnání. 

 
3.7. Účel zpracování: Evidence osobních údajů žadatelů o vyjádření provozovatele vodovodu 

a kanalizace pro veřejnou potřebu a osobních údajů účastníků řízení, jejichž účastníkem 
je také Správce 

 Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů při vyřizování žádostí o vyjádření 
provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu týkající se napojení na vodovody 
a kanalizace, při vyřizování žádostí o poskytnutí výstupů z technické dokumentace vodovodů 
a kanalizací, při vyřizování žádostí o vyjádření k uložení vodovodů a kanalizací v pozemcích 
a osobní údaje dalších účastníků řízení, jejichž účastníkem je také Správce. 

 Správce za tímto účelem zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v bodě 3.1 
pod písm. a) a b). 

 Právní základ zpracování: Zpracování je nezbytné ke splnění právní povinnosti, která 
se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a k ochraně oprávněných zájmů Správce 
podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
Doba zpracování: Po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a po dobu nezbytnou pro 
ochranu oprávněných zájmů Správce. 

 
4. Kategorie příjemců osobních údajů 
Zpracování osobních údajů provádějí zaměstnanci Správce při plnění svých pracovních povinností, 
případně další poskytovatelé odborných a specializovaných služeb (zpracovatelé), kteří se správcem 
uzavřeli příslušnou smlouvu, jejímž obsahem je zpracování osobních údajů a kteří poskytují 
dostatečné záruky při ochraně osobních údajů. Příjemci osobních údajů mohou být v konkrétních 
případech rovněž orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány). 
 
5. Práva subjektu údajů 
V případě, že ke zpracování údajů dochází na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů 
právo tento souhlas kdykoli odvolat elektronicky na e-mailové adrese uvedené v bodě 2 
nebo písemně na výše uvedené adrese sídla Správce. Pokud tak subjekt údajů učiní, zpracování 
osobních údajů vycházející z jeho souhlasu před jeho odvoláním není dotčeno. 
Subjekt údajů má právo na přístup k jeho osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, na jejich 
opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů.  
Tato práva můžete subjekt údajů vůči Správci uplatnit:  
ü osobně na pobočce (pro ověření totožnosti pracovník pobočky nahlédne do osobního dokladu 

žadatele), 
ü písemně na výše uvedené adrese sídla Správce (písemná žádost musí být opatřena úředně 

ověřeným podpisem žadatele), 
ü e-mailem (e-mail musí být opatřen certifikovaným podpisem žadatele), 
ü datovou zprávou (z datové schránky žadatele). 
Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému 
příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  
Pro komunikaci se Správcem ohledně zpracování osobních údajů může subjekt údajů využít 
i pověřence pro ochranu osobních údajů Správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše v bodě 2. 



 
Právo vznést námitku 
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku 
proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů: 
a) zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo 
b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. 
 
Při vznesení námitky v takovém případě 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. 
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. 
Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou 
již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 
 
Tato informace je účinná od 25. 5. 2018. 


