
Informační memorandum v     souvislosti s     právní úpravou podle 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 - GDPR)

Dle čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všichni správci
osobních údajů, v souladu se zásadou transparentnosti při zpracování osobních údajů,
povinni poskytnout všem osobám, jejichž osobní údaje zpracovávají (subjekty údajů –
SÚ), informace uvedené v čl. 13 a 14 Nařízení. 

Toto informační memorandum obsahuje informace, týkající se ochrany osobních údajů,
které poskytují návštěvníci webových stránek www.b-d-i.cz, www.bdidrazby.cz.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekty údajů – návštěvníky výše uvedených
www stránek a klienty s  jejich právy při  poskytování  osobních údajů a poskytnout
srozumitelné  informace  o  tom,  jak  bude  s poskytnutými  osobními  údaji  dále
nakládáno.

Údaje o správci osobních údajů:
BETA-DELTA-INTERNACIONAL s.r.o. (správce)
IČ:  252 26 339
se sídlem Jáchymovská 27/114, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Plzni, sp. zn. C 29747

Kontaktní údaje:
tel: 777 002 696, 777 002 692 
e-mail: bdi@b-d-i.cz 

I.  Zpracovávané osobní údaje a způsob jejich získání

Správce  zpracovává  osobní  údaje,  poskytnuté  samotnými  návštěvníky  webových
stránek.  Může  jít  zejména  o  osobní  údaje,  poskytnuté  vyplněním  některého  z
formulářů na webových stránkách,  přihlášením do zřízeného uživatelského účtu na
webových  stránkách,  případně poskytnutím potřebných údajů  při  přípravě  smluv a
souvisejících dokumentů, zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu, prodeje
nebo např. pronájmu nemovitostí, vč. údajů předaných telefonicky, písemně, mailem
nebo jinými komunikačními prostředky.

Správce zpracovává zejména následující osobní údaje: 
Jméno,  příjmení,  titul,  datum narození,  rodné  číslo,  rodinný  stav,  pohlaví,  IČ,  DIČ,
poskytnuté adresy, telefonní číslo, e-mail,  číslo bankovního účtu, podpis, fotografie,
videozáznamy, údaje o nemovitých věcech, uživatelské jméno, IP adresa, cookies a
ostatní údaje, které lze ve spojení s dalšími údaji považovat za osobní údaje dle platné
legislativy pro ochranu a zpracování osobních údajů.

V případě, že pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely je potřeba
souhlas  subjektu  osobních  údajů  (jejich  poskytovatele),  pak  takové  osobní  údaje
správce zpracovává jen s příslušným souhlasem.

II.  Účely a zákonné důvody zpracování osobních údajů

a) zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek za účelem oprávněného
zájmu z důvodu zabezpečení a marketingu



b) zpracování  osobních  údajů  za  účelem  účasti  v prováděných  on-line  dražbách
nemovitostí z důvodu plnění právních povinností a oprávněného zájmu

c) zpracování  osobních  údajů  za  účelem  uzavírání  smluv  a  plnění  smluvních
povinností z toho vyplývajících

d) zpracování  osobních  údajů  pro  splnění  právní  povinností  z  právních  předpisů
(zákon o veřejných dražbách, účetní a daňové předpisy apod.)

e) zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů zpracovatele nebo třetích
osob  (pro  případnou  ochranu  a  prokázání  práv  a  právních  nároků  z právních
jednání, zejména z uzavřených smluv apod.)

f) zpracování  osobních  údajů  poskytnutých  zpracovateli  na  základě  uděleného
souhlasu subjekty údajů 

III.  Poskytování a zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

Správce může poskytnout získané osobní údaje třetím osobám – jeho zpracovatelům, 
kteří pro něj zajišťují např. právní (advokátní kanceláře, notáři) a účetní služby, a dále 
např. poskytovatelům a správcům softwarových systémů a datových úložišť. Správce 
má s jednotlivými zpracovateli uzavřené příslušné smluvní vztahy se sjednaným 
plněním povinností v oblasti ochrany a zabezpečení poskytnutých osobních údajů. 

Správce při poskytnutí osobních údajů svým zpracovatelů odpovídá za jejich 
zabezpečení a ochranu tak, jako by je sám zpracovával.

Správce dle příslušných právních předpisů zpřístupní poskytnuté osobní údaje 
příslušným orgánům veřejné moci, pokud mu takovou povinnost ukládá zákon v 
případě provádění kontroly, při které je správce povinen kontrolnímu orgánu osobní 
údaje poskytnout.

IV.  Práva subjektů osobních údajů

Subjekty  údajů  mají  právo na  přístup ke  svým osobním údajům.  Toto  právo  se
uplatňuje  písemnou  žádosti  adresovanou  správci.  Žádost  musí  obsahovat  přesnou
identifikaci žadatele a jasně formulovaný požadavek.

Subjekty  údajů  mají  právo  na  opravu,  výmaz  či  omezení  zpracování svých
osobních  údajů.  Toto  právo  se  uplatňuje  písemnou  žádosti  adresovanou  správci.
Žádost musí obsahovat přesnou identifikaci žadatele a jasně formulovaný požadavek.

Subjekty mají právo na přenos (předání) svých osobních údajů k jinému správci.
Toto  právo  se  uplatňuje  písemnou  žádosti  adresovanou  správci.  Žádost  musí
obsahovat přesnou identifikaci žadatele a jasně formulovaný požadavek. 

Subjekty  údajů  mají  právo  vznést  námitku  proti  zpracování  či  stížnost
k dozorovému  úřadu.  Toto  právo  se  uplatňuje  písemnou  žádosti  adresovanou
správci,  která  musí  obsahovat  přesnou  identifikaci  žadatele  a  jasně  formulovaný
požadavek.  V případě  stížnosti  k dozorovému úřadu je  potřeba stížnost  zaslat  na:  
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 


