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Kategorie příjemců osobních údajů
společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Název Příjemce Agenda

Krajský úřad, Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, 
krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního 
prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,  
místní samospráva, povodí Vltavy, Odry, Moravy

Havarijní a krizové plány.

Český báňský úřad, pojišťovny, státní správa Řešení havárií a incidentů.

Katastrální úřady Řízení před katastrálními úřady.

Ministerstvo vnitra ČR Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/.

Policie ČR Šetření policie, trestní řízení.

Odbory územního plánování, stavební úřady krajských  
úřadů, stavební úřady obce s rozšířenou působností, 
městské a obecní úřady

Řízení podle stavebního zákona, řízení podle zákona  
o vyvlastnění, přestupkové řízení.

Stavební úřady městských úřadů Řízení podle stavebního zákona, řízení podle zákona  
o vyvlastnění.

Státní energetická inspekce (ústřední a územní 
inspektoráty)

Kontrola vyhotovených Energetických průkazů.

Geodetické firmy Zaměření oddělení pozemků, zaměření skutečného  
provedení stavby, zaměření ochranného pásma, zaměření  
věcného břemene, vyhotovení geometrického plánu.

Znalci Vypracování znaleckých posudků pro zjištění ceny  
nemovitých věcí a věcných břemen.

Ověřování identity (notář, úřad) Vydávání plných mocí.

Společnost poskytující báňskou záchrannou službu  
a ekologickou havarijní službu

BCM, havarijní a ekologické plány.

Insolvenční správci Informace o pohledávkách RWE Gas Storage CZ, s.r.o.,, 
případně informace o pohledávkách dlužníků vůči  
RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Inspektoráty práce Jmenování koordinátora BOZP, oznámení o zahájení 
stavby, oznamování pracovních úrazů, součinnost při 
správním řízení.
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Kategorie zpracovatelů osobních údajů
společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Zpracovatel Agenda

Poskytovatel IT služeb a dodavatel software Vývoj, provoz a údržba nominačního systému  
RWE Gas Storage CZ, s.r.o., a aplikace Man Down.

Společnosti skupiny innogy innogy Česká republika a.s. – Poskytování služeb, 
zejména zajištění IT infrastruktury, telekomunikačních 
služeb apod.

RWE AG Evidence darů a pozorností.

Společnost poskytující služby v oblasti geodézie Zajišťování majetkoprávních vztahů a vztahů s Českým 
báňským úřadem.

Zhotovitel díla – realizace staveb Dodávka realizace stavby, zejména zajištění inženýrské 
činnosti a vlastní provedení stavebně montážních prací 
spojených se zhotovením díla.

Zhotovitel díla – projektové práce Dodávka inženýrských a projekčních prací spojených  
s přípravou stavby, zejména zpracování projektové  
dokumentace, zajištění povolovací dokumentace 
staveb, zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům, 
které mají být dotčeny stavbou.

Dodavatel technického zabezpečení Zajištění vstupu do objektů, monitorování prostorů 
kamerovým systémem, záznam telefonických hovorů 
vybraných úseků.

Služby pro tisk Technické zpracování dat zákaznického systému pro 
tisky, fyzický tisk, ukládání PDF do tiskového archivu.

Servisní služby na PZP Zajištění provozu a údržby PZP, rekonstrukce zařízení.

Pokud Správce zveřejní více jazykových verzí těchto podmínek, pak pro vztah mezi těmito verzemi platí, že česká  
jazyková verze je řídící a v případě rozporu mezi českou a cizojazyčnou verzí má česká verze přednost před verzemi  
v jiném jazyce, které mají pouze informativní povahu. 

Tento dokument je účinný dnem 25. 5. 2018.
Poslední aktualizace textu proběhla dne 29. 7. 2020.


