
Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem sběrného dvora 

 

Obchodní společnost SMO, městská akciová společnost Orlová, se sídlem: Okružní 988, Lutyně, 735 

14 Orlová, IČO: 60793163, zapsaná v oddíle B, vložce 1017 obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Ostravě (dále jen „SMO“), si Vám dovoluje poskytnout následující informace o zpracování 

Vašich osobních údajů v souvislosti s provozem sběrného dvora. 

 

Jaké osobní údaje o Vás SMO zpracovává? 

 

Provoz sběrného dvora si vyžaduje po SMO (jakožto správci Vašich osobních údajů), aby o Vás 

zpracovávala následující kategorie osobních údajů, a to: 

 

• Vaše identifikační a kontaktní údaje. 

• Datum a hodina odebrání nebo vykoupení odpadu. 

• Název druhu a množství odebraného odpadu, případně další popis odebraného odpadu, vyžadují-

li to právní předpisy. 

• Údaje související s platbou za odebraný odpad. 

 

SMO je oprávněna vyžadovat po Vás předložení průkazu totožnosti za účelem prokázaní Vaší 

totožnosti.  

Proč o Vás SMO zpracovává osobní údaje? Potřebuje SMO Váš souhlas se zpracováním Vašich 

osobních údajů? 

Zpracování Vašich osobních údajů ze strany SMO je zákonnou povinností SMO jakožto 

provozovatele zařízení ke sběru a výkupu odpadu přímo vyplývající z příslušné legislativy. Bez tohoto 

zpracování osobních údajů nemůže SMO od Vás odebrat odpad.  

 

Váš souhlas se zpracováním Vaších osobních údajů se tedy nevyžaduje. 

 

Jakou dobu SMO zpracovává Vaše osobní údaje? 

 

SMO zpracovává Vaše osobní údaje po dobu 5 let od odebrání odpadu. 

 

Komu SMO poskytuje Vaše osobní údaje? 

 

SMO může Vaše osobní údaje poskytovat městu Orlová. 

  

Jaké jsou Vaše práva? 

 

Vůči SMO můžete uplatnit své právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich výmaz, dále pak 

můžete uplatnit právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů a právo podat stížnost proti 

zpracování osobních údajů. 

 

Chcete-li uplatnit své právo, pište přímo na adresu sídla SMO nebo na e-mailovou adresu 

gdprinfo@smo-orlova.cz. SMO se bude zabývat každou žádostí. Nejprve ji však posoudí z hlediska 

jejího obsahu, rozsahu, jakož i z hlediska její důvodnosti. Následně rozhodne o odpovědi a případně o 

opatření, které bude přijato v souvislosti s touto žádostí. 
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