Informace ke zpracování osobních údajů chovatelů registrovaných v Ústřední evidenci
V souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení
EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“) Vás tímto
informujeme o zpracování osobních údajů.
1. Správce osobních údajů: Ministerstvo zemědělství ČR
(dále jen MZe)
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
IČO: 00020478
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Gabriela Kahoferová
e-mail: gdpr@mze.cz
2. Zpracovatel osobních údajů: Českomoravská společnost chovatelů a.s.
(dále jen ČMSCH)
Benešovská 123, 252 09 Hradištko
IČO: 26162539
Manažer ochrany osobních údajů: Libor Nožina
e-mail: nozina@cmsch.cz
3. Předmět zpracování osobních údajů:
Osobní údaje chovatelů, osobní údaje oprávněných osob (konkrétních techniků) podle
plemenářského zákona a osobní údaje provozovatelů jatek (konkrétních techniků
provádějících klasifikaci jatečně upravených těl) podle zákona o potravinách.
4. Zákonný důvod zpracování:
Ke zpracování osobních údajů dochází na základě:
- zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o
změně některých souvisejících zákonů (Plemenářský zákon)
§23 - Povinnosti chovatelů
§23c - Pověřená osoba
-

vyhlášky č. 136/2004 Sb. (označovací vyhláška)

5. Účel zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení ústřední evidence zvířat, jejíž součástí je i
evidence chovatelů těchto zvířat.
Dále jsou osobní údaje zpracovávány v souvislosti s odbornou činností oprávněných osob
(identifikace konkrétního technika, který úkon vykonal, např. inseminačního technika) a
provozovatelů jatek (identifikace technika provádějícího klasifikaci jatečně upravených těl).
Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů zasláním registračního lístku a k jejich
zpracování dochází bez souhlasu subjektů údajů na základě zákonného důvodu.
6. Úložiště osobních údajů
Osobní údaje jsou uloženy v Informačním systému ústřední evidence v souladu s §23b zákona
č. 154/2000 Sb., jehož správcem a provozovatelem je MZe. ČMSCH je pověřeno
shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence v souladu
s §23c zákona č. 154/2000 Sb.

7. Zpracováváme tyto osobní údaje:
Typ osobních údajů
Typ osoby: fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel
Jméno a přímení
Titul
Identifikační číslo
Rodné číslo (pokud není uvádí se datum narození)
Adresa, kontaktní adresa
Číslo dokladu totožnosti a vydávající stát
Státní příslušnost
Datum úmrtí
Dále se eviduje:
Jméno a příjmení kontaktní osoby
Titul
Adresa kontaktní osoby
Telefon
Fax
Mobilní telefon
E-mail
U právnických osob se evidují:
Jméno a příjmení kontaktní osoby
Titul
Adresa kontaktní osoby
Telefon
Fax
Mobilní telefon
E-mail
Číslo technika kontroly užitkovosti, jméno, příjmení, titul, datum nar., telefon, email a
adresa
Číslo inseminačního technika, jméno, příjmení, titul, datum nar., telefon, email a
adresa
Osobní číslo klasifikátora, jméno, příjmení, titul a datum nar.
Kategorie subjektů údajů
Chovatelé ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) plemenářského zákona,
oprávněné osoby podle § 3 plemenářského zákona a provozovatelé jatek
podle § 4a zákona o potravinách.

8. Povaha zpracování:
Osobní údaje jsou shromažďovány, uspořádávány, zaznamenávány, aktualizovány, ukládány,
vyhledávány a předávány (nové pověřené osobě či správci).
9. Předávání osobních údajů:
Osobní údaje jsou předávány pověřenou osobou v rozsahu uvedeném v § 23b odst. 5
plemenářského zákona uznaným chovatelským sdružením a oprávněným osobám.
MZe předává osobní údaje do dalších registrů resortu.
10. Doba trvání zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovatelem zpracovávány po neomezenou dobu. Pověřená osoba
zpracovává tyto údaje po dobu trvání pověření podle § 23c odst. 1 a dobu nezbytně nutnou pro
předání těchto údajů nové pověřené osobě či správci (za dobu nezbytně nutnou se považuje
doba uvedená v § 88 vyhlášky č. 136/2004 Sb.).

11. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy
při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po
jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává
a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete
dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme,
můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany
zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci
práva na přístup nás můžete požádat o opis zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte
právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili na základě upřesnění
z Vaší strany.
Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Váš požadavek bude
posouzen a o výsledku Vás budeme informovat.
Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování
osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení
vašich osobních údajů, že je u nich omezeno zpracování.
Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které
zpracováváme. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu.
Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě
zákonného důvodu.
Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u
příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že
vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
12. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz,
uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se obracejte na manažera ochrany osobních
údajů společnosti ČMSCH, a.s.: Libor Nožina, nozina@cmsch.cz, tel: 602 287 030
Váš požadavek či dotaz vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.
Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto
lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás
samozřejmě budeme informovat.

