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Spis a evidence pošty – 
 informace o zpracovaní osobních údajů 

Správce 
GEOkosper,s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2 
evidovaná u Městského soudu v Praze, spisová zn.:C 277371, IČO:06222218, 
DIČ: CZ06222218 

Kontaktní údaje zodpovědné osoby 
Zodpovědná osoba není pověřená. 
Subjekt údajů může  ve věci ochrany osobních údajů kontaktovat 
tel: 00420/553733978, email: ochranaou@geokosper.cz, předmět: OCHRANA OU 

Účel zpracování 
Zpracování dokumentů podle Spisového řádu správce;  zpracování došlé/  odeslané  
pošty  podle  Provozního řádu. 

Právní základ zpracování 
Zpracování je nezbytné na plnění zákonné povinnosti správce podle čl. 6 ods. 1 písm. 
c) Nařízení Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob
při zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném v Zákoně o archivaci a spisu,
Zákoně o poštovních službách.

Příjemci / Kategorie příjemců 
Česká pošta, a.s.; Státní archiv; poštovní služba; kurýrní služba.  
Osobní údaje nejsou poskytované správcem. 

Doba uchovávání 
podle spisového řádu  

Požadavky na poskytnutí osobních údajů a možné následky jejich neposkytnutí: 
Poskytování osobních údajú je zákonným požadavkem. Poskytnutí osobních údajů je 
nevyhnutnou současti výkonu činnosti subjektu údajů u správce. 

Přenos osobních údajů do třetí krajiny a nebo do mezinárodní organizaci: 
Nevykonává se. 

Automatizované rozhodování včetně profilování: 
Nevykonává se. 

Práva subjektu údajů 
Subjekt údajů  má právo  na  přístup  k  osobním  údajům, právo  na jejich opravu, 
vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost dozorovanému orgánu, kterým 
je Úřad na ochranu osobních údajů v České republice. 
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Podrobné informace o právech subjektu údajů a o způsobu jejich uplatnění jsou 
uvedené https://www.geokosper.cz/GDPR/GDPR_Prava_subjektu_udaju.pdf 
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