PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Právo odvolat souhlas
Pokud SFDI zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, máte
právo tento souhlas kdykoliv odvolat bez dopadu na výše uvedené účely.

Právo na přístup k osobním údajům
Jako vlastník osobních údajů máte právo získat od SFDI potvrzení, zda Vaše osobní údaje
jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále
právo k nim získat přístup spolu s následujícími informace o:
 účelu zpracování;
 kategoriích dotčených osobních údajů;
 příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny;
 plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné
určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 existenci práva požadovat od SFDI opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení
jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů;
 o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování.
SFDI poskytuje kopii zpracovávaných informací bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou
žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může SFDI
uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad za poskytování informací o osobních
údajích, který je dostupný zde. Pokud byla žádost podána v elektronické formě, SFDI
vám poskytne informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud
nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

Právo na opravu
V případě, že zjistíte nepřesnost ve Vašich osobních údajích, máte jako vlastník osobních
údajů právo na to, aby SFDI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje.
S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních
údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz
Jako vlastník osobních údajů máte právo, aby SFDI vymazal Vaše osobní údaje, pokud je
splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
 osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
 odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistence žádného
dalšího právního důvodu pro zpracování;
 vznesení námitky proti zpracování a neexistence žádného oprávněného důvodu
pro zpracování;
 osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
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Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zákonná výjimka, zejména protože zpracování
osobních údajů je nezbytné pro:
 výkon práva na svobodu projevu a informace;
 splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů
Evropské unie nebo České republiky nebo na splnění úkolu provedeného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI pověřen;
 pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo
na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování
Jako vlastník osobních údajů máte právo na to, aby SFDI omezil zpracování Vašich
osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
 popření přesnosti osobních údajů – SFDI omezí zpracování na dobu potřebnou
k tomu, aby mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho
žádáte o omezení jejich použití;
 SFDI již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete
pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 vznesení námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
SFDI převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení,
zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo
z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.

Právo na přenositelnost údajů
Jako vlastník osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo
požádat o předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu SFDI bránil, a to v případě,
že:
 osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů;
 zpracování se provádí automatizovaně.
SFDI, pokud je to technicky možné, předá údaje jinému správci na Vaši žádost. Toto
právo se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právo vznést námitku
Jako vlastník osobních údajů máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, pokud právním nárokem na zpracování je splnění úkolu ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. SFDI
osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody
pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
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Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnutí,
včetně profilování
Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má
pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem dotýká.

Právo podat stížnost
Jako vlastník osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních
údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,
tel: +420 234 665 111, web: http://www.uoou.cz/, pokud se domníváte, že zpracováním
vašich osobních údajů SFDI je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Výkon Vašich práv subjektu údajů
SFDI s ohledem na možná rizika zneužití a zajištění ochrany osobních údajů subjektu
údajů (např. klient, zaměstnanec, dodavatel atp.), omezuje komunikační kanály,
kterými lze přijmout a reagovat na Váš požadavek o uplatnění práva subjektu údajů.
Pro jednoznačnou identifikaci subjektu údajů vyžadujeme následující osobní údaje:
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.
1. Do určené datové schránky Státního fondu dopravní infrastruktury
s identifikátorem e5qaihb na webové adrese https://mojedatovaschranka.cz/.
2. E-mailem na adresu podatelna@sfdi.cz (žádost, ve které uvedete, které z práv chcete
uplatnit, ve formátu .PDF, který bude opatřen elektronickým podpisem, se kterým
zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu).
3. V listinné podobě prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby
s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská
1955/278, 190 00 Praha 9.
SFDI poskytuje informace o zpracování osobních údajů bezplatně. Pouze v případě,
kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může
SFDI uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad za poskytování informací o osobních
údajích, který je dostupný zde.
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