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Informace o zpracování osobních údajů žadatele/držitele licence 
ekoznačky EŠV1/EŠS2/EU Ecolabel 

 

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
Správce osobních údajů je Ministerstvo životního prostředí České republiky; zpracovatelem 
osobních údajů z pověření Ministerstva životního prostředí České republiky je CENIA, česká 
informační agentura životního prostředí, IČO 4529130, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, 
100 10. Kontaktní údaje – telefon na sekretariát ředitele: +420 267 125 226, email: info@cenia.cz.  
 
V záležitosti ochrany osobních údajů je možné kontaktovat přímo pověřence pro ochranu 
osobních údajů, jimž je za Ministerstvo životního prostředí Mgr. Renáta Alexejevová, sídlo: 
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, telefonní číslo: +420 267 122 189, email: DPO@mzp.cz; za 
CENIA Bc. Tomáš Kotrč, sídlo: Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, telefonní číslo: +420 267 125 
333, email: dpo@cenia.cz. 
 
Kategorie osobních údajů 
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu plnění povinností administrace ekoznačky 
ĚSV/EŠS/EU Ecolabel (dále jen „ekoznačky“) a z pozice provozovatele příslušné elektronické 
databáze.  
Údaje se zpracovávají ve formě listinné i ve formě elektronické v závislosti na podobě vstupu 
od subjektu údajů. 
 
Identifikační údaje 
Jedná se o údaje, které slouží k nezaměnitelné identifikaci držitele licence ekoznačky - jméno, 
příjmení, název společnosti, IČO a podpis. 
 
Kontaktní údaje 
Pro účely komunikace ohledně záležitostí spojených s administrací licence ekoznačky jsou 
potřebné kontaktní údaje, zejména emailová adresa a telefonní číslo. 
 
Zvláštní kategorie osobních údajů 
Do zvláštní kategorie osobních údajů patří podpis. Tento osobní údaj zpracováváme v případě 
listinné dokumentace, jako je žádost o ekoznačku, čestná prohlášení, smlouva. 
 
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny  
Zaměstnanci CENIA pracující na pozici administrace ekoznačky či osoby v obdobném vztahu za 
účelem správy a provozu elektronické databáze ekoznačky. Přístup k osobním údajům mají 
zaměstnanci pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.  
 
Ministerstvo životního prostředí jako správce osobních údajů může na požádání získat informace 
z elektronické databáze ekoznačky.  
 
Osobní údaje k oprávněným účelům jsou zpřístupněny třetím stranám – dodavatelům 
infrastruktury nebo částí systému na základě smlouvy.  

 
1 EŠV – Ekologicky šetrný výrobek 
2 EŠS – Ekologicky šetrná služba 
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Seznam třetích stran:  
• TECHNISERV, spol. s r.o., IČO 44264020 
 
Informace o mezinárodním předávání osobních údajů  
Z elektronické databáze ekoznačky nejsou žádné osobní údaje předávané do třetí země nebo 
mezinárodních organizací. Zpracování osobních probíhá jenom na území České republiky. 
 
V případě udělení licence k ekoznačce EU Ecolabel mohou být údaje poskytnuty příslušným 
pracovníkům Evropské komise (DG Environment), za účelem evidence (evropský registr ECAT), 
statistického zpracování dat a za účelem zkvalitňování služeb EU Ecolabel. 
 
Práva  
Právo na přístup k osobním údajům  
Subjekt údajů má právo získat od správce (zpracovatele) potvrzení, zda osobní údaje, které se ho 
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním 
údajům.  
 
Právo na opravu  
Subjekt údajů má právo na to, aby správce (zpracovatel) bez zbytečného odkladu opravil nepřesné 
osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na 
doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.  
 
Právo na výmaz  
Subjekt údajů má právo na to, aby správce (zpracovatel) bez zbytečného odkladu vymazal osobní 
údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce (zpracovatel) má povinnost osobní údaje 
bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvod, které jsou definovány v čl.17 
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.  
 
Právo na omezení zpracování  
Subjekt údajů má právo na to, aby správce (zpracovatel) omezil zpracování, v případě, že subjekt 
údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce (zpracovatel) 
mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá 
výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo správce (zpracovatel) již 
osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků, nebo subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 
odst. 1 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, 
dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce (zpracovatele) převažují nad 
oprávněnými důvody subjektu údajů. 
 
Právo na přenositelnost údajů  
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci (zpracovateli), 
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje 
jinému správci, aniž by tomu správce (zpracovatel), kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, 
a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 
písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) 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 zpracování se provádí automatizovaně.  
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Právo vznést námitku  
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti 
zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) 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, včetně profilování 
založeného na těchto ustanoveních. Správce (zpracovatel) 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.  
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu  
Subjekt údajů má právo, jestliže se domnívá, že byla porušena jeho práva podle 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, podat stížnost u 
dozorového úřadu v členském státě EU, kde má svoje obvyklé bydliště. V České republice to je 
Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonní číslo: +420 
234 665 125, email: posta@uoou.cz. 

 
Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů 
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu platnosti licence ekoznačky EŠV/ESŠ/EU 
Ecolabel. 
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