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Informace o zpracování osobních údajů za účelem umožnění jednorázového 

vstupu osob a vjezdu vozidel do neveřejného prostoru v areálech 

LOM PRAHA s.p. 

Státní podnik LOM PRAHA s.p.., se sídlem Tiskařská 270/8, PSČ 108 00, Praha 10, Malešice, IČO: 

00000515, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283 

(dále jen „správce“) informuje žadatele o jednorázový vstup osob a vjezd do neveřejného prostoru 

v areálech LOM PRAHA s.p., jakožto subjekt údajů (dále jen „žadatel“) v souladu 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) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho 

osobních údajů: 

Účel zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje jsou získány přímo od žadatele, a to v okamžiku podání žádosti o jednorázový vstup 

osob a vjezd vozidel do neveřejného prostoru v areálech LOM PRAHA s.p.. Správce se zavazuje 

zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem: 

1. Zajištění ochrany před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví v režimu 
provozovatele letiště (areál letiště Přerov) a známého odesílatele (areál na ul. Tiskařská, Praha; 
areál na ul. Toužimská, Praha; areál letiště Praha - Kbely; areál Hlavenec, Stará Boleslav) dle 
příslušných právních předpisů, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
300/2008 a předpisů jej provádějících či nahrazujících. 

2. Zabezpečení a kontrola fyzické integrity, přístupu, logistických procesů a nakládání se zvláštními 
druhy zboží z hlediska nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se 
stanoví celní kodex Unie, a předpisů jej provádějících a nahrazujících, vše v režimu oprávněného 
hospodářského subjektu pro celní zjednodušení / pro bezpečnost a zabezpečení (povolení AEOF) 
(areál na ul. Tiskařská, Praha; areál na ul. Toužimská, Praha; areál letiště Praha - Kbely; areál 
Hlavenec, Stará Boleslav) 

3. Zabezpečení ochrany utajovaných informací, v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. (areál CLV letiště Pardubice; na ul. 
Tiskařská, Praha; areál na ul. Toužimská, Praha; areál letiště Praha - Kbely) 

4. Ochrana majetku vysoké hodnoty (všechny areály) 

5. Kontrola výrobních procesů (areál na ul. Tiskařská, Praha; areál na ul. Toužimská, Praha; areál 
letiště Praha - Kbely; areál Hlavenec, Stará Boleslav) 

6. Ochrana před přístupem neoprávněných osob, zejména z hlediska zabezpečení bezpečnostního 
materiálu proti odcizení nebo zneužití (všechny areály) 

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným 

účelem neslučitelný. 
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Rozsah osobních údajů: 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému 

účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující: 

• jméno a příjmení, 

• číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), 

• registrační značka vozidla 

(dále jen „osobní údaje“). 

Doba zpracování osobních údajů: 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedeným účelem po dobu 3 

let (správce má v daném případě oprávněný zájem na uchování těchto osobních údajů z důvodů 

právní ochrany). Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat. 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů: 

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří 

mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. 

Záznamy nejsou předávány jiným příjemcům, s výjimkou zákonného předání oprávněným orgánům 

a institucím. 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 

V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR má subjekt údajů právo: 

a)  práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda 

osobní údaje, které se ho tykají, jsou či nejsou zpracovány dle čl. 15 nařízení GDPR) 

b) práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil 

nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů 

dle čl. 16 nařízení GDPR) 

c) práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal 

osobní údaje, které se subjektů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení 

GDPR) 

d) práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, 

v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR) 

e) práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného 

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

nebo se ho obdobných způsobem významně dotýká dle č. 22 GDPR) 

f) právo na přenositelnost osobních údajů (Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se 

ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní 

údaje poskytnuty, bránil, a to v případech stanovených v čl. 20 nařízení GDPR) 

g) práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se 

sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170, Praha 7 

Požadavky subjektů údajů budou vždy reálně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 

ustanoveními GDPR. 


