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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
V tomto dokumentu si Vás dovolujeme informovat o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké 
účely a zda se tak děje na základě Vašeho souhlasu nebo jiného právního důvodu. Dále zde 
naleznete podrobné informace o tom, komu můžeme osobní údaje předávat a jaké máte ohledně 
našeho zpracovávání Vašich osobních údajů práva. 
 
 
1. NAŠE IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE (KOMU POSKYTUJETE OSOBNÍ ÚDAJE?) 

 
GEOLINE, spol. s r.o., IČ: 442 64 992 
V planinách 163/3, Dolní Měcholupy, 111 01  Praha 10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 5083 
tel.: +420 602366238  
 

Email pro námitky proti zpracování osobních údajů, dotazy a uplatňování ostatních práv subjektů 
údajů týkajících se zpracování osobních údajů: 
katastr@geoline.cz 
 
GEOLINE, spol. s r.o. vykonává zeměměřické činnosti ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením („ZOZ“), a to 
prostřednictvím úředně oprávněných osob dle § 13 a násl. ZOZ (včetně zeměměřických činností ve 
veřejném zájmu dle § 4 ZOZ).  
GEOLINE, spol. s r.o. vystupuje vůči svým klientům (objednavatelům) jako správce osobních údajů, 
tzn. že rozhoduje o tom, jaké osobní údaje shromáždí, k jakým účelům a jakými prostředky a je 
odpovědný za jejich řádné zpracování.  
 
2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 
 
Zpracováváme zejména ty osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci učinění objednávky na 
naše služby a jednání o uzavření smlouvy na základě, které Vám budeme poskytovat naše služby. 
Dále zpracováváme osobní údaje dotčených vlastníků nemovitostí v případech, kdy je to nezbytné 
k výkonu zeměměřické činností ve veřejném zájmu dle § 4 ZOZ, např. při přípravě podkladů pro 
změnu údajů o geometrickém a polohovém určení pozemků evidovaných v katastru nemovitostí na 
základě vytyčení nebo zpřesnění hranice pozemků, upřesnění nebo rekonstrukce přídělů, nebo určení 
hranice pozemků. Rovněž zpracováváme osobní údaje, které získáme při výkonu naší činnosti (např. 
souřadnice umístění objektů apod.). 
Jedná se zejména o Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo 
narození, adresa trvalého pobytu, číslo a platnost průkazu totožnosti, obchodní firma, místo podnikání 
a identifikační číslo podnikající fyzické osoby, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, 
bankovní účet. 
Dále údaje týkající se nemovitostí, které jsou předmětem naší činnosti (např. údaje nutné k identifikaci 
nemovitostí v rozsahu dle údajů zapisovaných a evidovaných v katastru nemovitostí, parcelní čísla 
pozemků, katastrální území a obec, čísla popisná a čísla evidenční. budov, jejich přesné umístění a 
rozměrové parametry. 
Dále zpracováváme údaje přímo související s požadovaným zeměměřickým výkonem (např. 
souřadnice fotografie zaměřených resp.vytyčených bodů)  
Poskytování osobních údajů je z Vaší strany plně dobrovolné, nicméně v případě jejich neposkytnutí, 
nebudeme zpravidla moci poskytnout Vám naše služby v plném rozsahu. 
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3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE? 
 

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 
 
- Identifikace klienta; 
 

Bez Vaší řádné identifikace bychom nebyli schopni poskytnout Vám naše služby ani splnit naše 

zákonné povinnosti. Proto potřebujeme vědět, kdo jste. Za tímto účelem zpracováváme Vaše 

identifikační a kontaktní údaje. Je-li klientem právnický osoba zpracováváme identifikační a kontaktní 

údaje fyzických osob oprávněných za tuto právnickou osobu jednat. 

právní základ pro zpracování osobních údajů: 

provedení opatření před uzavřením smlouvy 

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy 

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti 

 
- Provádění zeměměřických výkonů; 
 

K výkonu zeměměřické činnosti potřebujeme použit zejména údaje týkající se dotčených nemovitostí, 

které jsou předmětem naší činnosti (zaměření) a údaje přímo související s požadovaným 

zeměměřickým výkonem. Samotným výstupem naší činnosti mohou být dokumenty obsahující osobní 

údaje, např. listiny dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků apod.  

právní základ pro zpracování osobních údajů: 

provedení opatření před uzavřením smlouvy 

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy 

 
- Vedení vnitřní evidence o provedené činnosti 
 

O poskytnutých službách a provedených zeměměřických výkonech vedeme vlastní vnitřní evidence 

abychom byli schopni zpětně kontrolovat správnost zjištěných údajů, jako podklad pro fakturaci 

provedených zakázek a vedení účetnictví a podklad pro doložení splnění zákonných povinností dle 

ZOZ. 

Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se nemovitostí, 

které jsou předmětem naší činnosti a údaje přímo související s požadovaným zeměměřickým 

výkonem. 

Právní základ pro zpracování osobních údajů: 

zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů; 

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle ZOZ);) 

 
- Určení, výkon a obhajoba našich právních nároků, vymáhání pohledávek; 
 

Vaše osobní údaje můžeme použití v rámci soudního nebo správního řízení, jehož budeme 

účastníkem a které se bude týkat právního vztahu k Vám, a to ať už na výzvu příslušného státního 

orgánu nebo z vlastní iniciativy při ochraně a vymáhání našich právních nároků. 

Právní základ pro zpracování osobních údajů: 

zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů; 

 
 
4. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE? 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v papírové podobě i v elektronických informačních 
systémech při dodržování stanovených bezpečnostních a procedurálních opatření. Všichni pracovníci, 
kteří přicházejí do styku s osobními údaji jsou proškoleni a vázáni mlčenlivostí. 
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Osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, tj. po dobu trvání 
s námi uzavřené smlouvy a uplynutí příslušné promlčecí doby vztahující se k právům vyplývajícím 
z tohoto právního vztahu či souvisejícím s tímto právním vztahem nebo po dobu stanovenou 
zvláštními právními předpisy.  
Osobní údaje zpracováváme tím, že s jejich využitím provádíme požadované zeměměřické výkony a 
připravujeme písemné výstupy obsahující osobní údaje (např. geometrické plány, listiny sloužící pro 
změnu nebo opravu údajů o geometrickém a polohovém určení pozemků evidovaných v katastru 
nemovitostí, vytyčovací protokol  apod.). Rovněž ověřujeme totožnost a podpisy osob tam, kde nám to 
umožňuje zákon, apod. 
 
5. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME? 
 

Některé z vyhotovených listin, které připravíme (např. geometrické plány, souhlasná prohlášení 
vlastníků, apod.) jsou podkladem pro zápis změn v údajích evidovaných v katastru nemovitostí a 
mohou být předány (včetně osobních údajů, které obsahují) příslušným státním úřadům, zejména 
katastru nemovitostí a orgánům uvedeným v § 4 odst. 2 ZOZ. Některé listiny mohou být předány 
rovněž všem dotčeným vlastníkům nemovitostí. 
Osobní údaje mohou být rovněž předány našim dodavatelům IT služeb a služeb vedení účetnictví, 
daňovým a právním poradcům. 
 
6. KDY DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ 
 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.  
 
7. JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA? 
 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva: 
 
Právo na přístup 
 

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají jsou či nejsou námi 
zpracovávány a máte právo získat přístup k těmto údajům. V této souvislosti máte právo požádat o 
poskytnutí informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních 
údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení 
osobních údajů.  
 
Právo na opravu 
 

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají nebo na doplnění neúplných 
osobních údajů. 
 
Právo na výmaz 
 

Máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud: (i) již nejsou potřebné pro shora 
uvedené účely, pro které byly námi shromážděny a zpracovávány, (ii) vznesete námitku proti 
zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů a bude 
shledáno, že žádné takové oprávněné zájmy již neexistují, (iii) osobní údaje byly zpracovány 
protiprávně, (vi) stanoví tak závazný právní předpis, (iv) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti 
s nabídkou služeb informační společnosti dítěti. 
 
Právo na omezení zpracování 
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Máte právo, abychom po omezenou dobu přestali Vaše osobní údaje používat, a to v případě že: (i) 
se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, jsou nepřesné, (ii) zpracování Vašich 
osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, toliko omezení jejich zpracování, (iii) 
Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely, ale potřebujete je vy pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků, (iv) vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu, že 
již neexistují na naší straně oprávněné zájmy pro jejich zpracování. 
V případech dle předchozí věty přestaneme provádět jakékoliv úkony s Vašimi osobními údaji, a to do 
doby, než budou nepřesné osobní údaje opraveny nebo vyjasněna jejich nepřesnost nebo do doby 
výsledku posouzení Vaší námitky proti jejich zpracování. 
 
Právo vznést námitku proti zpracování 
 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě 
našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme po obdržení námitky zpracovávat, pokud 
nebudeme mít oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.  
 
Právo podat stížnost 
 

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 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 můžete zaslat přímo Úřadu pro ochranu osobních 
údajů na adresu: Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7 
 
8. NA KOHO SE OBRACET? 
 

Námitku proti zpracování dle čl. 7. (případně jiné dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů) 
můžete vznést elektronicky, e-mailem na adresu: katastr@geoline.cz. 
 

 

Seznámen s výše uvedenou Informací dne    .     .2018: 

 

 

 

 

____________________________________ 

Podpis klienta/dotčeného vlastníka 


