
 

 

Příloha 1 

GDPR 

Aktualizované znění platné ke dni 21. října 2020 

 

Informace pro žadatele: Tuto Informaci o zpracování osobních údajů v rámci programu 

„COVID – Nájemné Výzva 2“ dle této Přílohy 1 ani souhlas s ní není nutné odesílat Správci. Tato 

příloha není součástí žádosti o vyplacení podpory, pouze Vás informuje o způsobu, jakým jsou 

zpracována Vaše osobní data. 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci programu „COVID – Nájemné Výzva 2“ 

V souvislosti s čl. 13 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 – známé jako „GDPR“) 

podáváme informaci k Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením 

onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „COVID – Nájemné Výzva 2“ a zpracování 

osobních údajů v rámci tohoto programu. 

Správce: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109, 

ID DS: bxtaaw4. 

Účel zpracování osobních údajů: Výplata podpory podnikatelským subjektům z důvodu dočasného 

uzavření provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovnách. 

Právní základ pro zpracování: plnění právní povinnosti a na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu 

na základě usnesení vlády č. 550 ze dne 18. května 2020, usnesení vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020 

a v souladu s ustanovením § 14 až § 14q zákona č. 218/2020 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle § 3 

písm. h) zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. 

Dotčené subjekty údajů: žadatel – podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná a osoba zastupující 

podnikatelský subjekt (např. jednatel). 

Zpracovávané kategorie osobních údajů:  

Žadatel o dotaci: 

- identifikační základní – jméno, příjmení, adresa, sídlo, IČ 

- kontaktní – email, telefon/mobilní telefon, datová schránka 

- dotační – oblast podnikání, číslo bankovního účtu, požadovaná částka podpory, výše vyplacené 

podpory, dokumenty dokládající splnění podmínek pro udělení dotace 

Pronajímatel: 

- identifikační základní – právní forma, statutární zástupci pronajímatele, jméno, příjmení, 

ověřený podpis/elektronický podpis 

- dotační – dokumenty dokládající splnění podmínek pro udělení dotace 

Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let od výplaty podpory. Poté 

budou vymazány. 



 

 

Zabezpečení osobních údajů: Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v agendovém informačním 

systému MPO za dodržení pravidel kybernetické bezpečnosti. 

Práva subjektů údajů: 

Subjekt údajů má právo uplatnit svá práva k osobním údajům. Postup, jak můžete uplatnit svá práva, 

naleznete na www.mpo.cz. V případě zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo 

kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce na adrese Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, email: 

poverenec@mpo.cz. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, 

kterým je: 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27 

170 00 Praha 7 – Holešovice 

tel. č.: +420 234 665 111. 

http://www.mpo.cz/
mailto:poverenec@mpo.cz

